UCHWAŁA NR 514/XXIV/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 441/XXI/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz.391 z póżn. zm.) Rada Miejska
Węglińca uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W uchwale nr 441/XXI/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
i Miasta Węgliniec i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany:
a) zmienia się treść § 3 , który otrzymuje brzmienie: „Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych od
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zależy od przyjętych poniżej wskaźników nagromadzenia odpadów
i będzie wynosić:
1) z budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur oraz ośrodków kultury, sportu
i rekreacji, baz służb komunalnych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, ciepłowni,
stacji kolejowych, baz postojowych i obsługiwanych kolei, posterunków straży gminnych, policji i innych
służb, strażnic straży pożarnych, zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, magazynów, hurtowni, placów
budów, placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów usługowych - 10 l na każedego
pracownika - tygodniowo;
2) ze szkół, żłobków, przedszkoli wszelkiego typu - 3 l na każde dziecko, ucznia, oraz 10 l na każdego
pracownika - tygodniowo;
3) z lokali gastronomicznych i stołówek - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc
w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu oraz 10 l na każdego pracownika - tygodniowo;
4) z domów opieki, hoteli, pensjonatów, schronisk i gospodarstw agroturystycznych - 15 l na jedno łóżko
oraz 10 l na każdego pracownika - tygodniowo;
5) rodzinnych ogrodów działkowych i budynków rekreacji indywidualnej 10 l na każdą działkę w okresie
sezonu tj. od 1 maja do 30 września każdego roku i 5 l poza tym okresem - tygodniowo;
6) z targowisk - 20 l na każde stanowisko handlowe - tygodniowo;
7) z cmentarzy - 1 l na każdy grób - miesięcznie.”
b) w § 4 dodaje się ust. 3 o treści: „Gmina i Miasto Węgliniec w ramach pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wyposaży nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki poszczególnych rodzajów
odpadów komunalnych, zgodnie z wymogami określonymi w uchwale Rady Miejskiej Węglińca w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.”
c) zmienia się treść § 5 , który otrzymuje brzmienie: „W przypadku prowadzenia selektywnego zbierania
odpadów ilość odbieranych odpadów będzie wynosić:
Z nieruchomości zamieszkałych:
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a) Właściciel nieruchomości zamieszkałej oblicza minimalną objętość pojemników i worków na bioodpady
jako iloczyn wskaźnika wytwarzania bioodpadów - 3 l na osobę/tydzień oraz ilości osób zamieszkujących
nieruchomość, zgodnie z wypełnioną deklaracją. Pojemność pojemników/worków i ich ilość należy
dostosować do dwutygodniowej częstotliwości odbioru bioodpadów. Dopuszcza się do tymczasowego
gromadzenia bioodpadów w lokalu i transportu do pojemników zbiorczych na bioodpady, korzystanie
przez właścicieli z pojemników z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemności 110 l koloru brązowego
i gromadzenia w nich bioodpadów w worku biodegradowalnym lub ich gromadzenie bezpośrednio
w workach biodegradowalnych o pojemności 10 l.
b) Właściciel nieruchomości zamieszkałej oblicza minimalną objętość pojemników i worków na odpady
opakowaniowe jako iloczyn wskaźnika wytwarzania tych odpadów - 7,5 l na osobę/tydzień oraz ilości osób
zamieszkujących nieruchomość, zgodnie z wypełnioną deklaracją. Wielkość pojemników/worków i ich ilość
należy dostosować do miesięcznej częstotliwości odbioru odpadów; wyliczona objętość obejmuje łącznie
trzy frakcje odpadów, dla których gromadzenia należy użyć odrębnych pojemników/worków.
Z nieruchomości niezamieszkałych:
a) Właściciel nieruchomości niezamieszkałej oblicza minimalną objętość pojemników i worków na bioodpady
przyjmując ich objętość jako 7,5 % odpadu zmieszanego, za wyjątkiem lokali gastronomicznych i stołówek,
sklepów warzywnych, ogrodów działkowych i targowisk, dla których minimalna objętość
w pojemniku/worku stanowi 50 % odpadów zmieszanych.
b) Właściciel nieruchomości niezamieszkałej oblicza minimalną objętość pojemników i worków na odpady
opakowaniowe przyjmując ich objętość jako 18 % odpadu zmieszanego, zgodnie z wypełnioną deklaracją.
Wielkość pojemników/worków i ich ilość należy dostosować do miesięcznej częstotliwości odbioru
odpadów; wyliczona objętość obejmuje łącznie trzy frakcje odpadów, dla których gromadzenia należy użyć
odrębnych pojemników/worków.”
2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Waldemar Błauciak

Uzasadnienie
Zmiana uchwały nr 441/XXI/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
i Miasta Węgliniec i zagospodarowania tych odpadów jest spowodowana zmniejszeniem wskaźnika
nagromadzenia odpadów z cmentarzy, w przeliczeniu na każdy grób. Ponadto zgodnie z art. 6r ust.2a ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów
komunalnych.
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