
UCHWAŁA NR 103/XXV/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust.3, ust.3c, ust.3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się, iż w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się   z 
nieruchomości następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane zebrane w pojemnikach;
2) odpady komunalne zebrane selektywnie
3) przeterminowane leki zbierane w odpowiednich pojemnikach, które znajdują się w wyznaczonych 

aptekach na terenie gminy;
§ 2. 1. Ustala się, że w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odpady komunalne odbierane będą   z 

nieruchomości z następującą częstotliwością:
1) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do 

przepełnienia pojemników, w których są zbierane;
2) segregowane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, nie dopuszczając jednak 

do przepełnienia pojemników lub worków, w których są zbierane;
2. Szczegółowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych są dostępne na stronach Urzędu 

Miasta w Piławie Górnej oraz na przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
§ 3. 1. Ustala się, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi polegające na przyjmowaniu 
wytworzonych na terenie nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalny z 
zastrzeżeniem ust.2:
1) odpady budowlane i rozbiórkowe
2) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz odzież i tekstylia
3) opakowania ze szkła
4) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych
5) zużyte baterie i akumulatory
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe
8) papier i makulaturę oraz małogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji
9) zużyte opony
10) odpady zielone
11) wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji
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2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Piławie Górnej świadczy usługi  w 
środy od godziny 14: 00 do godz. 18: 00 oraz w soboty od godziny 9: 00 do godz. 16: 00, z wyjątkiem 
świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Transport odpadów do Punktu zapewniany jest we własnym 
zakresie i na własny koszt.

3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje od właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Piława Górna bezpłatnie odpady selektywnie zebrane wymienione   w 
ust. 1.

§ 4. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane są uprawnionym 
podmiotom w celu poddania ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami.

§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierający odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miasta w Piławie Górnej w jednej z poniższych 
form:
1) ustnej – do protokołu;
2) pisemnie;
3) za pomocą poczty elektronicznej.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia 
okoliczności zdarzenia:
1) imię i nazwisko zgłaszającego;
2) adres nieruchomości zgłaszającego;
3) opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia.

3. Zgłoszenie wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu powinno być podpisane przez 
wnoszącego, a protokół przez pracownika, który go sporządził.

4. Jeżeli w zgłoszeniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia adresu 
zgłaszającego na podstawie posiadanych danych, zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Odpowiedź na złożone zgłoszenie zostanie przekazana w takiej formie, w jakiej zostało złożone 
chyba, że składający zgłoszenie określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród 
określonych w ust. 1.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.
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§ 7. Traci moc uchwala nr 120/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 20 grudnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. §  8. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz Madejski
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6r ust.3, ust.3c, ust 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, Rada Miejska
w Piławie Górnej podejmuje uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konieczność zmiany związana jest ze zmianami wprowadzonymi

znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały.
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