
 

 

UCHWAŁA NR LI/574/22 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 14 lipca 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3, 3a i 3b ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), 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 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 7344, 

z 2021 r. poz. 4100 i 6278, z 2022 r. poz. 1767) wprowadza się następujące zmiany: 

1) 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.”; 

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi jest wyposażania: 

1) bezpośrednio w: 

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

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

i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; 

2) pośrednio, tzw. "gniazda" w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu papier 

i tektura, tworzywa sztuczne (butelki PET), szkło, bioodpady, w tym trawa.”; 

3) w § 4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

Rodzaj odpadu 

Częstotliwość odbioru 

Zabudowa jednorodzinna 
Zabudowa wielorodzinna, nieruchomości 

mieszane 

Odpady 

komunalne 

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 w tygodniu,  

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 w tygodniu,  

nie dopuszczając jednak do zalegania 

odpadów i przepełnienia pojemników,  

w których są zbierane 

”, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Bioodpady, w tym trawa odbierane są z pojemników zlokalizowanych w tzw. „gniazdach” 

nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, jednak nie dopuszczając do ich przepełnienia.”; 

4) w § 5 wykreśla się ust. 3. 

5) w § 6 ust. 3 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych – w ilości do 500 kg na rok  

na budynek jednorodzinny lub w przypadku zabudowy wielorodzinnej na lokal mieszkalny;”; 

6) w § 4 załącznika nr 1 do uchwały: 

a) w ust. 2 wykreśla się lit. l. 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Odpady budowlane i rozbiórkowe, przyjmowane są tylko z remontów wykonywanych 

w gospodarstwach domowych”, 

c) wykreśla się ust. 4. 

§ 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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