
 

 

UCHWAŁA NR VIII/XV/172/19 

RADY GMINY WISZNIA MAŁA 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa 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. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odbiera się z nieruchomości, wg ustalonego 

harmonogramu, każdą ilość następujących rodzajów odpadów komunalnych:  

1) odpady komunalne zmieszane zbierane w pojemnikach określonych regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Wisznia Mała; 

2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru, metali, tworzyw sztucznych, 

odpadów opakowaniowych wielomateriałowych szkła, bioodpadów zbierane w pojemnikach lub workach, 

określonych regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wisznia Mała; 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe zbierane w miejscach wyznaczonych w harmonogramie 

ogłoszonym przez gminę; 

4) przeterminowane leki zbierane w oznaczonych pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie gminy 

Wisznia Mała lub w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

2. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, Gmina Wisznia Mała wyposaży nieruchomości 

zamieszkałe w pojemniki i/lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych. 

§ 3. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odpady komunalne odbiera się z nieruchomości 

z następującą częstotliwością:  

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden  

raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem odbioru; 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż jeden  

raz na tydzień, zgodnie z harmonogramem odbioru; 
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3) segregowane odpady komunalne - tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - 

nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 

4) segregowane odpady komunalne - szkło, papier - nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące; 

5) segregowane odpady komunalne - bioodpady - z zabudowy jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden  

raz na dwa tygodnie, w okresie od marca do listopada oraz nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, w okresie 

od grudnia do lutego; 

6) segregowane odpady komunalne - bioodpady – z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz  

na tydzień, w okresie od marca do listopada oraz nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, w okresie  

od grudnia do lutego; 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe - jeden raz na sześć miesięcy. 

§ 4. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w Mienicach, ul. Leśna 47, gmina Wisznia Mała, świadczy usługi polegające na przyjmowaniu 

wytworzonych na terenie nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem  

ust. 2:  

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

2) zużyte baterie i akumulatory; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

5) zużyte opony; 

6) chemikalia; 

7) bioodpady; 

8) papier; 

9) metale; 

10) tworzywa sztuczne; 

11) szkło; 

12) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

13) przeterminowane leki; 

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  

we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

15) odpady niebezpieczne; 

16) odpady tekstyliów i odzieży. 

2. Odbiór odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1, wytworzonych na terenie nieruchomości będzie 

się odbywał w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w każdej ilości. 

3. Oddając odpady komunalne o których mowa w ust. 1 do punktu selektywnej zbierania odpadów 

komunalnych, należy okazać się dokumentem potwierdzającym zamieszkanie na terenie Gminy Wisznia Mała 

(dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych) lub dokumentem potwierdzającym dokonywanie opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku 

od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz w soboty od godz. 10:00 do godz. 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

§ 5. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  

lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 7010



1) właściciele nieruchomości powinni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie  

po stwierdzeniu tego faktu, nie później jednak niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w którym usługa 

została niewłaściwie wykonana; 

2) zgłoszenie winno nastąpić osobiście w Urzędzie Gminy Wisznia Mała, telefonicznie, pisemnie na adres: 

Urząd Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała lub pocztą elektroniczną na adres:  

e-mail: ug@wiszniamala.pl; 

3) zgłoszenie, o którym mowa w pkt 2 powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności 

niewłaściwego świadczenia usługi, w szczególności: 

a) imię i nazwisko zgłaszającego, 

b) adres nieruchomości dotyczącej reklamacji, 

c) opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.  

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VIII/IX/114/19 Rady Gminy Wisznia 

Mała z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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 (Dz. Urz. 

Woj. 2019 poz. 3794) 

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

M. Ottenbreit 
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