UCHWAŁA NR 580/XXVII/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 4 października 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 r 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 późn. 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, zmienionej uchwałą nr 514/XXIV/13 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 28 maja 2013 r., 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) dla 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 obsługowych kolei, posterunków straży gminnych, policji i innych służb,
strażnic straży pożarnych, zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, magazynów, hurtowni, placów budowy,
placówek gastronomicznych i innych obiektów usługowych z wyłączeniem lokali handlowych - 10 litrów na
każdego pracownika - tygodniowo;
2) dla szkół, żłobków, przedszkoli wszelkiego typu - 3 litry na każde dziecko, ucznia, oraz 10 litrów na każdego
pracownika - tygodniowo;
3) dla lokali gastronomicznych i stołówek - 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc
w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu - miesięcznie oraz 10 litrów na każdego pracownika tygodniowo;
4) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, schronisk i gospodarstw agroturystycznych - 15 litrów na jedno łóżko miesięcznie oraz 10 litrów na każdego pracownika - tygodniowo;
5) dla rodzinnych ogrodów działkowych i budynków rekreacji indywidualnej - 10 litrów na każdą działkę
w okresie sezonu tj. od 1 maja do 30 września każdego roku i 5 litrów poza tym okresem - miesięcznie;
6) dla targowisk - 20 litrów na każde stanowisko handlowe - tygodniowo;
7) dla cmentarzy - 1 litr na każdy grób - miesięcznie.”
b) zmienia się treść § 6 pkt b), który otrzymuje brzmienie: bioodpady - w okresie od maja do października nie rzadziej niż raz w tygodniu i w okresie od listopada do kwietnia - nie rzadziej niż co dwa tygodnie;
2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

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 dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady
komunalne są na nich wytwarzane.
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