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OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do
niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nr XXXII/741/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
18 października 2012 r. w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 3945) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr
XL/941/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/741/12
Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2534).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nie obejmuje § 2 i
§ 3 uchwały nr XL/941/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XXXII/741/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.”.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:
M. Zawartko
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Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 20 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/741/12
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, 645 i 1318) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) częstotliwość odbioru odpadów komunalnych;
2) ilość odbieranych odpadów komunalnych;
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwane dalej
„PSZOK”;
4)
5)

1

sposób informowania właścicieli nieruchomości o zasadach postępowania z odpadami komunalnymi;

przejęcie obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
2

§ 2. Odpady komunalne z nieruchomości, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów,
odbiera się z następującą częstotliwością:
1) odpady zmieszane - co najmniej raz w tygodniu;
2) papier, tworzywa sztuczne i metale - co najmniej raz w miesiącu;
3) odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa) - co najmniej raz na dwa tygodnie,
w okresie od pierwszego dnia marca do ostatniego dnia grudnia każdego roku.
§ 3. Odpady komunalne z nieruchomości, na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów,
odbiera się co najmniej raz w tygodniu.
§ 4.3) 1. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż
4 lokale, odpady wielkogabarytowe odbiera się co najmniej raz na sześć miesięcy.
2. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale,
odpady wielkogabarytowe odbiera się co najmniej raz na dwa miesiące.
§ 5. Od właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów komunalnych zebranych i przekazanych
do odebrania zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie miasta
Wrocławia.
§ 6. 1. PSZOK przyjmują, pochodzące od mieszkańców Wrocławia, selektywnie zebrane odpady
komunalne.
2. PSZOK przyjmują w szczególności następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowania
wielomateriałowe;
1)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XL/941/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/741/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie usług świadczonych w zamian za
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2534), która weszła w życie 27 kwietnia
2013 r.
2)
Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
3)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–3–

Poz. 2104

2) odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);
3) odpady wielkogabarytowe;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5) drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7)

4

przeterminowane leki;

8)

5

zużyte opony;

9)

6

gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe.

3. PSZOK nie przyjmują odpadów zmieszanych.
§ 6a.7) Gmina Wrocław przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązki:
1) wyposażenia nieruchomości w służące do zbierania odpadów komunalnych pojemniki lub worki
o minimalnej pojemności określonej regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na
terenie Wrocławia oraz w ilości dostosowanej do zadeklarowanego przez właściciela nieruchomości
sposobu zbierania odpadów i zakresu usługi odbierania odpadów komunalnych świadczonej w zamian za
uiszczaną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) utrzymania dostarczonych przez Gminę Wrocław pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
§ 7. Informacje w zakresie:
1) harmonogramu odbioru odpadów komunalnych;
2) harmonogramu zbierania odpadów wielkogabarytowych;
3) miejsc i godzin przyjmowania odpadów komunalnych przez PSZOK oraz szczegółowej charakterystyki
tych odpadów;
ogłaszane będą na stronie internetowej spółki Ekosystem Sp. z o.o. i Urzędu Miejskiego Wrocławia.
§ 8. Spółka Ekosystem Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej oraz Biura Obsługi Klienta
świadczy właścicielom nieruchomości pomoc polegającą na udzielaniu informacji dotyczących postępowania
z odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie:
1) obowiązków właścicieli nieruchomości
i nieczystościami ciekłymi;

związanych

z postępowaniem z odpadami

komunalnymi

2) obowiązków związanych z uiszczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) usług świadczonych w zamian za uiszczoną opłatę.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

4)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
Dodany przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
6)
Dodany przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
7)
Dodany przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
5)

