
 

 

UCHWAŁA NR LI/573/22 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 14 lipca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXIX/314/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu, uchwala się co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXIX/314/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 2020 r. poz. 7343, z 2021 r. poz. 4099, z 2022 r. poz.1766) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych typu papier i tektura, tworzywa sztuczne 

(butelki PET), szkło stosuje się pojemniki i zamykane kontenery o pojemności od 120 l do 2200 l oraz 

kp-7 o pojemności 7000 l”, 

b) wykreśla się ust. 14. 

2) w  § 10: 

a) ust. 2 pkt 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a) bioodpady, w tym trawa w pierwszej kolejności należy zagospodarowywać we własnym zakresie 

w kompostownikach przydomowych lub działkowych, a jeżeli nie jest to możliwe, odpady te należy 

umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania bioodpadów, z których zostaną odebrane 

przez podmiot uprawniony lub należy przekazywać do PSZOK;”, 

b) w ust. 2 wykreśla się pkt 13. 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Pojemniki na odpady należy ustawiać w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości, 

w szczególności przez zastawienie ciągów pieszych, dróg, miejsc parkingowych.”, 

d) wykreśla się ust. 6. 

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
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„7. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, następującą częstotliwość pozbywania się odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości: 

Rodzaj odpadu  

Częstotliwość odbioru  

Zabudowa jednorodzinna 

Zabudowa wielorodzinna, 

nieruchomości mieszane  

i nieruchomości 

niezamieszkane 

odpady komunalne 

niesegregowane (zmieszane)  

nie rzadziej niż 1 raz na dwa 

tygodnie, nie dopuszczając 

jednak do zalegania odpadów  

i przepełnienia pojemników,  

w których są zbierane;  

nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, 

nie dopuszczając jednak  

do zalegania odpadów  

i przepełnienia pojemników,  

w których są zbierane; 

pozostałe odpady 

opakowaniowe  

nie rzadziej niż 1 raz na dwa 

tygodnie, nie dopuszczając 

jednak do zalegania odpadów  

i przepełnienia pojemników,  

w których są zbierane;  

nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, 

nie dopuszczając jednak  

do zalegania odpadów  

i przepełnienia pojemników,  

w których są zbierane; 

segregowane odpady 

komunalne typu papier  

i makulatura, szkło, 

tworzywa sztuczne (butelki 

PET)  

nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, nie dopuszczając 

jednak do zalegania odpadów i przepełnienia pojemników,  

w których są zbierane;  

bioodpady, w tym trawa nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, nie dopuszczając jednak  

do zalegania odpadów i przepełnienia pojemników, w 

których są zbierane 

przeterminowane leki  

i chemikalia, 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  

według potrzeb właścicieli nieruchomości;  

chemikalia i opakowania  

po chemikaliach oraz inne 

odpady niebezpieczne  

według potrzeb właścicieli nieruchomości;  

zużyte baterie i akumulatory  według potrzeb właścicieli nieruchomości;  

zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny  

według potrzeb właścicieli nieruchomości;  

odpady budowlane  

i rozbiórkowe z gospodarstw 

domowych  

systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak 

niż po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i 

modernizacyjnych;  

zużyte opony  według potrzeb właścicieli nieruchomości;  

odpady wielkogabarytowe  według potrzeb właścicieli nieruchomości;  

odpady z odzieży i tekstyliów  według potrzeb właścicieli nieruchomości;  

odpady z koszy ulicznych 

ustawionych na terenach 

przeznaczonych do użytku 

publicznego  

nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do 

przepełnienia koszy;  

”; 
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3) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym korzystający 

ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłączeni są z możliwości 

oddawania bioodpadów, w tym trawy do PSZOK.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

Maria Anna Romańska 
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