UCHWAŁA NR XXIX/143/12
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Na podstawie art. 6r. ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j.:
Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala:
§ 1.
Uchwała określa obowiązujący od dnia 1 lipca 2013 r. szczegółowy sposób i zakres 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.
§ 2.
1. Odbiera się każdą ilość odpadów komunalnych zmieszanych zebraną w pojemnikach lub workach
określonych regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Duszniki Zdrój.
2. Odbiera się każdą ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie zawierających frakcje papieru
i tektury, tworzywa sztucznego oraz szkła, zebraną w pojemnikach lub workach określonych regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Duszniki Zdrój.
3. Odbiera się każdą ilość odpadów: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w szczególności
wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon.
§ 3. 1. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych odbywa się z minimalną częstotliwością raz
w tygodniu.
2. Odbieranie odpadów komunalnych zebranych selektywnie zawierających frakcje papieru, metalu, tworzywa
sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych odbywa się z minimalną częstotliwością raz w tygodniu.
3. Odbieranie odpadów biodegradowalnych, za wyjątkiem odpadów zielonych, odbywa się z minimalną
częstotliwością raz w tygodniu.
4. Odbieranie odpadów: mebli i odpadów wielkogabarytowych, wielkogabarytowego zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon itp. odbywa się w miesiącu marcu i październiku każdego roku
zgodnie z rocznym harmonogramem ogłaszanym przez gminę w terminie do 31 grudnia danego roku
kalendarzowego na rok następny; ogłoszenia są zamieszczane na stronach internetowych gminy (Biuletyn
Informacji Publicznej), na tablicach ogłoszeń i w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz Punkt przyjęć zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego będzie świadczył usługi polegające na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości
każdej ilości następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papier i tektura,
2) tworzywa sztuczne,
3) szkło,
4) metal,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe,
10) chemikalia (w tym: zużyte kartusze tonerów do drukarek atramentowych),

11) zużyte opony,
12) odpady zielone,
13) odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,
14) przeterminowane leki.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi codziennie w dni robocze, od
godziny 8:00 do godziny 14:00, we wtorki od godziny 10:00 do godziny 18:00.
3. Punkt przyjęć zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie świadczył usługi we wtorki i czwartki
od godziny 8:00 do godziny 14:00.
4. W Punkcie selektywnego zbierania odpadów prowadzi sie ewidencję osób dostarczających odpady
komunalne.
§ 5.
Odbieranie odpadów odbywa się z minimalną częstotliwością:
1) odpadów opakowaniowych z Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - raz na dwa miesiące,
2) odpadów z Punktu przyjęć zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - raz na kwartał.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w DusznikachZdroju
Jan Śmielak

Uzasadnienie
W art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminy zostały zobligowane do określenia w drodze
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość
odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na mocy
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, niniejsza uchwała jako akt prawa miejscowego podlega obowiązkowi
publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

