
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/436/21 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 888), uchwala się co następuje 

§ 1. W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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; 

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; 
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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) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym;”; 

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 komunalne zebrane selektywnie, tj. papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne (butelki PET), 

bioodpady, w tym trawa,  zebrane w workach określonych w Regulaminie; 

d) choinki zebrane w miejscach wyznaczonych przez gminę.”; 

3) w § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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;”; 

4) w § 3 ust. 1 uchyla się pkt 4; 

5) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 (butelki PET) 

nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie 

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

na tydzień 

”; 

6) w § 6 w ust. 3 wykreśla się pkt 18; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. 
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 listopada 2021 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

Maria Anna Romańska 
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