UCHWAŁA 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
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) w związku z art. 6r ust.3 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 poz. 21 i poz. 228),
Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale 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)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) 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) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 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.”;
3) w § 6 w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 7 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:
„8) zużyte opony;
9) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe.”;
4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. 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.”.
§ 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
Maria Zawartko

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz
z 2013 r. poz. 153.
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