
UCHWAŁA NR XXV/671/20 
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 23 lipca 2020 r. 

w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.1)), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:  

§ 1.  Uchwała określa: 

1) częstotliwość i zakres odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

2) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwane dalej 
"PSZOK"; 

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

4) sposób informowania właścicieli nieruchomości o zasadach postępowania z odpadami komunalnymi; 

5) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz przez 
prowadzącego PSZOK. 

§ 2.  Gmina Wrocław zapewnia odbiór z nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej raz w tygodniu; 

2) papier - co najmniej raz na dwa tygodnie; 

3) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - co najmniej raz na dwa tygodnie; 

4) bioodpady - co najmniej raz w tygodniu; 

5) szkło - co najmniej raz na miesiąc. 

§ 3. 1.  Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbiera się od właścicieli nieruchomości  
z odpowiednio oznaczonych pojemników, ustawianych przez Gminę Wrocław w miejscach ogólnodostępnych. 

2. Pojemniki na odpady wielkogabarytowe ustawia się z częstotliwością umożliwiającą właścicielom 
nieruchomości pozbywanie się tych odpadów co najmniej raz na 2 miesiące, a w przypadku nieruchomości 
zabudowanych budynkami wielolokalowymi co najmniej raz w miesiącu. 

3. Terminy i miejsca rozmieszczenia pojemników na odpady wielkogabarytowe podaje się do wiadomości 
w sposób określony w § 6 pkt 2. 

§ 4. 1.  Prowadzone przez Gminę Wrocław PSZOK zapewniają, z zastrzeżeniem ust. 2, przyjmowanie 
następujących rodzajów selektywnie zbieranych odpadów komunalnych: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady, stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów; 

7) odpady niebezpieczne; 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 

284 i 875. 
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8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym  
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności zużyte strzykawki i igły; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) zużyte opony; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

15) odpady tekstyliów i odzieży; 

16) drewno. 

2. Poszczególne PSZOK mogą nie przyjmować niektórych rodzajów odpadów wymienionych w ust. 1, o ile 
ich przyjmowanie zapewniają inne PSZOK prowadzone przez Gminę Wrocław. 

3. PSZOK nie przyjmują niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

§ 5. 1.  Gmina Wrocław przejmuje od właścicieli nieruchomości jako część usługi, o której mowa  
w § 2, następujące obowiązki: 

1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych, 
z wyłączeniem pojemników podziemnych i półpodziemnych; 

2) utrzymania dostarczonych przez Gminę Wrocław pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. 

2. Wykonanie usług, o których mowa w ust. 1, następować będzie zgodnie z wymaganiami regulaminu 
utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie Wrocławia. 

3. Wykonanie usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1, polega na: 

1) wyposażeniu nieruchomości w pojemniki lub worki o minimalnej pojemności określonej regulaminem 
utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Wrocławia oraz w ilości 
i rodzajach dostosowanych do zakresu usługi, o której mowa w § 2; 

2) dostarczeniu pojemników właścicielowi nieruchomości oraz pozostawieniu ich w miejscu, którym 
właściciel nieruchomości ma prawo władać; brak takiego miejsca upoważnia Gminę Wrocław do 
powstrzymania się od świadczenia usługi, zaś rozmieszczenie przez właściciela nieruchomości 
dostarczonych mu pojemników na terenie, którym nie ma prawa władać, upoważnia Gminę Wrocław do 
ponownego przejęcia pojemników w posiadanie. 

4. Usługa, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje wykonania obowiązków właściciela nieruchomości 
dotyczących przygotowania miejsca na pojemniki oraz właściwego rozmieszczenia pojemników na terenie 
nieruchomości. 

§ 6.  Informacje w zakresie: 

1) harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, 

2) harmonogramu odbioru odpadów wielkogabarytowych, 

3) miejsc i godzin przyjmowania odpadów komunalnych przez PSZOK, szczegółowej charakterystyki tych 
odpadów oraz zakresu odpadów przyjmowanych przez PSZOK 

–  ogłaszane będą na stronie internetowej spółki Ekosystem Sp. z o.o. 

§ 7.  Spółka Ekosystem Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej oraz za pomocą infolinii świadczy 
właścicielom nieruchomości pomoc polegającą na udzielaniu informacji dotyczących postępowania z odpadami 
komunalnymi, w szczególności w zakresie: 

1) obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi; 
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2) usług świadczonych w zamian za uiszczoną opłatę. 

§ 8. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości oraz przez prowadzącego PSZOK właściciele nieruchomości mogą zgłaszać: 

1) pisemnie - na adres siedziby spółki Ekosystem Sp. z o.o.: ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 
Wrocław; 

2) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej spółki Ekosystem Sp. 
z o.o.; 

3) za pomocą infolinii. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: 

1) dokładny opis przypadku niewłaściwego świadczenia usług; 

2) wskazanie miejsca i daty opisanego przypadku; 

3) imię i nazwisko osoby zgłaszającej. 

§ 9.  Traci moc uchwała nr XXI/442/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 
usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. 
z 2016 r. poz. 1141). 

§ 10.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 11.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wrocławia 

 
 

Jarosław Charłampowicz 
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