
UCHWAŁA NR XL/938/13
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia 

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. 4 ust. 1 i 2 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 r. poz. 21 i 228) po zasięgnięciu 
opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. 
z 2013 r. poz. 524) wprowadza się następujące zmiany: 

1)w § 2 „wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości obejmuje co 
najmniej: 

1)papier; 

2)tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

3)szkło bezbarwne i kolorowe; 

4)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

5)zużyte baterie i akumulatory; 

6)odpady budowlane i rozbiórkowe; 

7)meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

8)odpady zielone; 

9)zużyte opony; 

10)przeterminowane leki i chemikalia.”;

2)w § 5 

a) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10 W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 
4 lokale, do zbierania tworzyw sztucznych, metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych oraz 
papieru i makulatury mogą być używane szczelne, zawiązywane worki o minimalnej pojemności 60 l, 
oznaczone w sposób określony w ust. 1 i 2.”,

b) po ust. 10 dodaje się ust. 10a-10b w brzmieniu: 

„10a. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie worków do selektywnego zbierania 
odpadów, wymienionych w ust. 10, również na terenie innych nieruchomości, jeżeli ich właściwości 
uniemożliwiają ustawienie pojemników. 

10b. Do przekazywania selektywnie zebranych odpadów zielonych stosuje się worki o minimalnej 
pojemności 60 l.”;

3)§ 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym polega 
w szczególności na okresowym myciu i dezynfekcji pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na 
6 miesięcy, okresowych przeglądach i konserwacji oraz ich wymianie w przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.”;
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4)w § 9: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odpady komunalne przeznaczone do odbierania z terenu nieruchomości przekazuje się podmiotowi 
odbierającemu odpady komunalne w sposób i w czasie umożliwiającym ich odbiór z terenu 
nieruchomości z częstotliwością nie mniejszą niż: 

1)odpady zmieszane - co najmniej 1 raz w tygodniu; 

2)odpady zielone - co najmniej raz na 2 tygodnie, w okresie od pierwszego dnia marca do ostatniego 
dnia grudnia każdego roku; 

3)odpady tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, papieru zbierane selektywnie - 
co najmniej 1 raz w miesiącu; 

4)odpady wielkogabarytowe - w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem,w którym znajdują 
się nie więcej niż 4 lokale, co najmniej raz na 6 miesięcy, a w przypadku nieruchomości 
zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale - co najmniej raz na 
2 miesiące.”,

b) uchyla się ust. 2, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich 
przepełnienia, lecz nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, a pojemniki przeznaczone na odchody zwierząt - 
nie rzadziej niż raz w tygodniu.”;

5)w § 10 w ust. 2: 

a) pkt 4-5 otrzymują brzmienie: 

„4)chemikalia i inne odpady niebezpieczne należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych; 

5)odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać przedsiębiorcy prowadzącemu działalność 
w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z zastrzeżeniem pkt 6;”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 6-8 w brzmieniu: 

„6)niewielkie ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych wytwarzanych w gospodarstwach 
domowych można przekazywać bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych; 

7)zużyte opony należy przekazywać bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych; 

8)odpady wielkogabarytowe należy gromadzić w celu przekazania przedsiębiorcy odbierającemu odpady 
komunalne w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, wyłącznie w terminach wskazanych 
w harmonogramie odbioru tych odpadów, a poza wyznaczonymi terminami odbioru przekazywać 
bezpośrednio do  punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.”;

6)w § 11: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)umieszczania w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne, leków 
i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów oraz innych 
odpadów niebezpiecznych, a także odpadów wielkogabarytowych, odpadów rozbiórkowych 
i budowlanych, zużytych opon, odpadów zielonych oraz odpadów szkła, tworzyw sztucznych, metali, 
opakowań wielomateriałowych i papieru;”,

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4)umieszczania w pojemnikach na odchody zwierząt innych frakcji odpadów.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 
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§ 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 
675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 
887, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.
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