
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/315/20 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), uchwala się  

co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) „gnieździe” - rozumie się przez to ogólnodostępne miejsce selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

w którym ustawione są następujące pojemniki: 

a) pojemnik w kolorze niebieskim z przeznaczeniem na papier i tekturę; 

b) pojemnik w kolorze żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne (butelki PET); 

c) pojemnik w kolorze zielonym z przeznaczeniem na szkło; 

d) pojemnik w kolorze brązowym na bioodpady, w tym trawa; 

2) Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - rozumie się przez to specjalnie 

w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowane w miejscu dostępnym  

dla mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazywać odpady selektywnie zebrane, tj: 

a) papier i tektura; 

b) metale; 

c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, w tym folia opakowaniowa, butelki PET, 

styropian opakowaniowy; 

d) szkło; 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

f) bioodpady, w tym trawa; 

g) przeterminowane leki; 

h) chemikalia i opakowania po chemikaliach; 

i) farby i opakowania po farbach; 
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j) zużyte baterie i akumulatory; 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

n) zużyte opony; 

o) odpady z odzieży i tekstyliów; 

p) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 

we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

r) drewno; 

s) popioły i żużle z palenisk domowych; 

t) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym; 

3) pozostałych odpadach opakowaniowych- rozumie się przez to: 

a) odpady z tworzyw sztucznych (z wyjątkiem butelek PET); 

b) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

c) metal; 

4) podmiocie uprawnionym - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzonego 

przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

5) zabudowie jednorodzinnej- rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny, bądź zespół takich 

budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób budynkami garażowymi 

i gospodarczymi; 

6) zabudowie wielorodzinnej - rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne, 

a więc takie, które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego; 

7) małej wspólnocie- to wspólnota mieszkaniowa, w której liczba lokali wyodrębnionych i lokali 

niewyodrębnionych należących nadal do dotychczasowego właściciela nieruchomości, nie jest większa  

niż 3; 

8) dużej wspólnocie- to wspólnota mieszkaniowa, w której liczba lokali wyodrębnionych i lokali 

niewyodrębnionych, jest większa niż 3; 

9) nieruchomościach niezamieszkałych -należy przez to rozumieć nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 

10) nieruchomościach mieszanych - należy przez to rozumieć nieruchomości, które w części stanowią 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości , na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 

Rozdział 2. 

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane  

są bezpośrednio z terenu nieruchomości odpady określone w ust. 2 oraz przyjmowane są do PSZOK odpady 

określone w § 6 ust. 2 niniejszej uchwały. 

2. Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości: 

a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) zebrane w pojemnikach określonych w Regulaminie; 

b) pozostałe odpady opakowaniowe zebrane w pojemnikach określonych w Regulaminie; 

c) odpady z popiołu i żużli z palenisk domowych zebrane w pojemnikach określonych w Regulaminie; 
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d) odpady komunalne zebrane selektywnie, tj. papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne (butelki PET), 

bioodpady, w tym trawa, popiół i żużel z palenisk domowych zebrane w workach określonych 

w Regulaminie; 

e) choinki zebrane w miejscach wyznaczonych przez gminę. 

Rozdział 3. 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych 

§ 3. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nieruchomość objęta 

gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi jest wyposażana: 

1) zabudowa jednorodzinna i mała wspólnota w: 

a) pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych); 

b) pojemniki do zbiórki pozostałych odpadów opakowaniowych tj. tworzyw sztucznych, metali i odpadów 

opakowaniowych wielomateriałowych; 

c) worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu papier i tektura, tworzywa sztuczne (butelki 

PET), szkło, a także worki do zbiórki bioodpadów, w tym trawy oraz worki do zbiórki popiołu i żużli 

z palenisk domowych; 

2) zabudowa wielorodzinna, duża wspólnota, nieruchomości mieszane i nieruchomości niezamieszkałe 

w: 

a) pojemnik do zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych); 

b) pojemnik do zbiórki pozostałych odpadów opakowaniowych tj. tworzyw sztucznych, metali i odpadów 

opakowaniowych wielomateriałowych; 

3) w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu papier i tektura, tworzywa sztuczne 

(butelki PET), szkło, bioodpady, w tym trawa tzw. „gniazda"; 

4) w pojemniki do zbiórki popiołu i żużli z palenisk domowych, ustawione w miejscach gromadzenia 

odpadów komunalnych we wskazanych przez właściciela nieruchomości lokalizacjach. 

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia się utrzymanie 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników 

przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz pozostałych 

odpadów opakowaniowych ustawionych na terenie nieruchomości oraz pojemników do selektywnej zbiórki 

usytuowanych w tzw. "gniazdach"- 3 razy w sezonie tj. 1 raz w okresie kwiecień- maj, 1 raz w okresie lipiec - 

sierpień, 1 raz w okresie wrzesień - październik, w miejscu ich usytuowania przy użyciu urządzenia myjącego 

z zamkniętym systemem obiegu wody. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych 

§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

Rodzaj odpadu Zabudowa wielorodzinna, 

duża wspólnota, 

nieruchomości mieszane  

i nieruchomości 

niezamieszkałe 

Zabudowa jednorodzinna, 

mała wspólnota 

Odpady komunalne zmieszane nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak  

do zalegania odpadów i przepełnienia pojemników, w których  

są zbierane 

Pozostałe odpady opakowaniowe  nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak  

do zalegania odpadów i przepełnienia pojemników, w których  

są zbierane 

Segregowane odpady komunalne typu 

papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne 

nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie 
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(butelki PET) 

Bioodpady, w tym trawa  nie rzadziej niż 1 raz na tydzień nie rzadziej niż 1 raz  

na tydzień 

Popiół i żużel z palenisk domowych w 

okresie od 1 października do 30 kwietnia  

nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu 

2. Przeterminowane leki zbierane przez mieszkańców odbierane są z pojemników rozmieszczonych 

w aptekach na terenie Wałbrzycha, nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące zgodnie z harmonogramem 

odbioru podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 

 i/lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest z pojemników rozmieszczonych na terenie 

Wałbrzycha nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące, jednak nie dopuszczając do ich przepełnienia. 

Rozdział 5. 

Sposób świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w małych wspólnotach zobowiązani  

są w dniu odbioru odpadów komunalnych, udostępnić pojemniki/worki poprzez ich wystawienie w miejscu 

widocznym i łatwo dostępnym przed wejściem na teren nieruchomości, przed realizacją usługi. Dopuszcza  

się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemników przed nieruchomością w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z podmiotem uprawnionym. 

2. W zabudowie jednorodzinnej, w przypadku gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana 

śmietnikowa z bezpośrednim i udostępnionym w dniu odbioru odpadów wejściem od strony ulicy, odbiór 

odpadów odbywa się z tej altany. 

3. Worki przeznaczone do zbierania odpadów należy gromadzić w miejscach ustawienia pojemników  

lub innym uzgodnionym z podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, dzień 

przed planowaną datą odbioru wskazaną w harmonogramie lub w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru 

do godziny 6:00. 

4. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, dużych wspólnotach, nieruchomościach 

mieszanych oraz nieruchomościach niezamieszkałych zobowiązani są w dniu odbioru odpadów komunalnych 

umożliwić swobodny dostęp do miejsc gromadzenia odpadów, w celu opróżnienia pojemników bez narażania 

na szkodę ludzi, budynków, chodników, ciągów pieszych, bądź pojazdów. 

5. W celu realizacji usługi odbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości winni udostępnić 

podmiotowi uprawnionemu klucze, kody lub piloty do bram. 

6. Harmonogramy odbioru odpadów są dostępne na stronach Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu- 

www.rewolucja.smieciowawalbrzych.eu, podmiotu uprawnionego oraz  aplikacji Blisko. 

7. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie 

odbioru. 

8. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych. traktowane będą jako niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne. O fakcie tym przedsiębiorca odbierający odpady powiadamia gminę na zasadach zawartych 

w umowie z gminą. 

Rozdział 6. 

Sposób świadczenia usług przez PSZOK 

§ 6. 1. Na terenie gminy znajdują się dwa PSZOKi przy: 

a) ul. Beethovena 43; 

b) ul. Stacyjnej dz.73/1 obr. 3 Szczawienko. 

2. PSZOK, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje bezpłatnie odpady  

od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 

3. PSZOK świadczy usługi w zakresie przyjmowania: 
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1) papieru i tektury- w każdej ilości; 

2) metali- w każdej ilości; 

3) tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, w tym folii opakowaniowej, butelek PET, 

styropianu opakowaniowego- w każdej ilości; 

4) szkła - w każdej ilości; 

5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych -w każdej ilości; 

6) bioodpadów, w tym trawy-w każdej ilości; 

7) przeterminowanych leków- w każdej ilości; 

8) chemikaliów i opakowań po chemikaliach -w każdej ilości; 

9) farb i opakowań po farbach-w każdej ilości; 

10) zużytych baterii i akumulatorów- w każdej ilości; 

11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - w każdej ilości; 

12) mebli i inne odpadów wielkogabarytowych - w każdej ilości; 

13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne - w każdej ilości; 

14) zużytych opon-w każdej ilości; 

15) odpadów z odzieży i tekstyliów-w każdej ilości; 

16) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek-w każdej ilości; 

17) drewna -w każdej ilości; 

18) popiołów i żużli z palenisk domowych - w każdej ilości; 

19) odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwie domowym - w każdej ilości. 

4. PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

5. W PSZOK odpady komunalne odbierane są w godzinach jego otwarcia. 

6. Transport posegregowanych odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym 

zakresie i na własny koszt. 

7. Dostarczanie do PSZOK odpady podlegają ewidencji. 

8. Właściciele nieruchomości dostarczający odpady komunalne do PSZOK są zobowiązani do: 

1) wskazania adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady, 

2) rozładowania odpadów i ich umieszczenia w przeznaczonych do danego rodzaju odpadu kontenerach  

lub innych miejscach wskazanych przez pracowników PSZOK. W przypadku bioodpadów, w tym trawy, 

w kontenerach należy umieszczać sam odpad bez worków, w których został dostarczony do PSZOK, 

3) w przypadku dostarczenia chemikaliów bez opakowania zawierającego opis pozwalający na identyfikacje 

odpadu, wskazania charakterystyki dostarczonego odpadu, 

4) natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa dostarczonych 

odpadów, w przypadku odmowy ich przyjęcia, 

5) dostarczenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych z podziałem na: 

a) odpady z betonu i gruzu ceglanego; 

b) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura, itp.); 

c) odpady ze szkła (szyby okienne, luksfery, lustra itp.). 
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9. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów oraz ich zgodności 

z wykazem przyjmowanych odpadów. 

10. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w ust. 3 w formie niesegregowanej lub 

umieszczenia odpadów w kontenerach niezgodnie z ich przeznaczeniem, obsługa PSZOK może odmówić 

przyjęcia odpadów. 

11. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów innych niż wymienione w ust. 3. 

12. W PSZOK nie będą odbierane bioodpady, w tym trawa od właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy korzystają ze zwolnienia z tytułu kompostowania 

bioodpadów stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. 

13. Nieprzyjęte do PSZOK odpady należy przekazywać podmiotowi. uprawnionemu do odbierania 

odpadów. 

14. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pracownik Urzędu 

Miejskiego w Wałbrzychu pod numerem telefonu 74 66 55 220, 218, 239, 234, 122, 196, 132. 

15. Regulamin korzystania z PSZOK z terenu gminy Wałbrzych jest dostępny na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu www.rewolucjasmieciowa.walbrzych.eu  oraz na stronie Prowadzącego 

PSZOK www.mzuk.com.pl. 

Rozdział 7. 

Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia  

usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  

lub przez Prowadzącego PSZOK 

§ 7. 1.Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub przez Prowadzącego PSZOK należy zgłaszać w Biurze Środowiska i Klimatu 

Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 w pok. nr 121, 117 oraz przy Pl. Magistracki 1 pok.  

nr 3: 

1) pisemnie; 

2) telefonicznie - 74 66 55 234, 218, 220, 239, 196, 132, 122; 

3) elektronicznie- e-mail um@walbrzych.eu, bsk@um.walbrzych.pl. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 powinno zawierać dane niezbędne do ustalenia 

okoliczności wystąpienia zdarzenia tj. 

1) imię i nazwisko zgłaszającego; 

2) adres nieruchomości, której dotyczy reklamacja; 

3) opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji; 

4) termin zaistnienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 

3. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości lub przez Prowadzącego PSZOK należy zgłaszać w ciągu 3 dni roboczych  

od dnia zaistnienia niewłaściwego świadczenia usługi. Po tym terminie zgłoszenie nie będzie rozpatrywane. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 9. Traci moc uchwała nr XV/203/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r., w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
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§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

Maria Anna Romańska 
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