
UCHWAŁA NR XVIII/115/15
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3b i 3c ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Bolesławcu, Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujący, 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.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą świadczone 
następujące usługi w  zakresie odbierania odpadów komunalnych:

1) odbiór odpadów komunalnych zmieszanych/posortowniczych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych;

2) odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na frakcje papier, tworzywa 
sztuczne, szkło, bioodpady z ogólnodostępnych pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych („gniazd”), usytuowanych według potrzeb na terenie każdej miejscowości, do których właściciele 
nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady;

3) odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na frakcje papier, tworzywa 
sztuczne, szkło, bioodpady bezpośrednio z nieruchomości niezamieszkałych, w przypadku zadeklarowania 
przez właściciela w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi selektywnej 
zbiórki odpadów na nieruchomości w pojemnikach;

4) przyjęcie określonych w § 7 ust. 1 odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości do Punktu  
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

5) odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, w systemie akcyjnym według ustalonego harmonogramu;

6) odbiór przeterminowanych leków w punktach wskazanych w § 11;

7) odbiór odpadów zielonych – gałęzie krzewów i drzew oraz odpadów budowlano-remontowych i 
rozbiórkowych na zasadach określonych w § 9 i § 10.

§ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zależy od ilości 
osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi iloczyn wskaźnika nagromadzenia odpadów – 30 l tygodniowo  
na osobę na terenach wiejskich i 40 l  tygodniowo na osobę na terenach miejskich oraz ilości osób zamieszkujących 
nieruchomość, zgromadzonych w pojemniku o minimalnej pojemności 80 l.

§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zależy od 
przyjętych poniżej wskaźników nagromadzenia odpadów i będzie wynosić tygodniowo:

1) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji, 
zajezdni, baz służb komunalnych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, ciepłowni, stacji 
kolejowych, baz postojowych i obsługowych kolei, dworców autobusowych, posterunków straży gminnych, 
policji i innych służb, parkingów strzeżonych, bazy obsługi technicznej dróg, zakładach rzemieślniczych, 
produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, placówkach handlowych, gastronomicznych i 
innych obiektach usługowych – 10 l na każdego pracownika zatrudnionego na danej nieruchomości na terenie 
Gminy i Miasta Nowogrodziec;

2) dla strażnic straży pożarnych – 1 l na każdego aktywnego członka Ochotniczej Straży Pożarnej;
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3) dla szkół, żłobków, przedszkoli wszelkiego typu – 3 l na każde dziecko, ucznia oraz 10 l na każdego 
pracownika;

4) dla lokali gastronomicznych i stołówek – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, oraz 10 l na każdego pracownika;

5) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, schronisk, gospodarstw agroturystycznych i szpitali itp. – 15 l na jedno 
miejsce noclegowe oraz 10 l na każdego pracownika;

6) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego kosza na odpady;

7) dla targowisk – 20 l na każde stanowisko handlowe.

2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których 
organizowana jest impreza masowa lub okolicznościowa będzie wynosić 1 l na jedną osobę uczestniczącą w 
imprezie.

3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku wynosi 
rocznie:

1) dla domków letniskowych, wykorzystywanych jedynie przez część roku – 160 l;

2) dla innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku – 80 l.

§ 4. 1. W przypadku prowadzenia przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnego zbierania 
odpadów, ilość odbieranych odpadów według § 6 pkt 2, 3 i 4  będzie zgodna ze wskaźnikami tygodniowego 
nagromadzania odpadów  i wynosić będzie:

1) w przypadku bioodpadów – 2 l na osobę na terenach wiejskich i 4 l na osobę na terenach miejskich;

2) w przypadku odpadów opakowaniowych, tworzyw sztucznych, szkła, metalu, papieru i tektury oraz opakowań 
wielomateriałowych – 8 l na osobę na terenach wiejskich i 12 l  na osobę na terenach miejskich;

3) w przypadku odpadów posortowniczych – 20 l na osobę na terenach wiejskich i 24 l  na osobę na terenach 
miejskich.

2. W przypadku prowadzenia przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku, selektywnego zbierania odpadów ilość odbieranych odpadów zgodnie § 6 pkt 2, 3 i 4  będzie wynosić:

1) w przypadku bioodpadów: 7 % objętości odpadów komunalnych obliczonych zgodnie z zapisami uchwały w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec, za wyjątkiem 
lokali gastronomicznych i stołówek oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (oprócz domków letniskowych), dla których 
należy przyjąć ich objętość  na 50% odpadów komunalnych;

2) w przypadku odpadów opakowaniowych, tworzyw sztucznych, szkła, metalu, papieru i tektury oraz opakowań 
wielomateriałowych: 33% objętości  odpadów komunalnych obliczonych zgodnie z zapisami uchwały w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec, za wyjątkiem 
lokali gastronomicznych i stołówek oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (oprócz domków letniskowych), dla których 
należy przyjąć ich objętość na 10% odpadów komunalnych;

3) w przypadku odpadów posortowniczych: 60% objętości odpadów komunalnych obliczonych zgodnie z 
zapisami uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta 
Nowogrodziec, za wyjątkiem lokali gastronomicznych i stołówek oraz nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (oprócz domków letniskowych), 
dla których należy przyjąć ich objętość na 40% odpadów komunalnych.
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3. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W tym przypadku właściciel nieruchomości poniesie opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o objętości wynikającej z całego strumienia wytwarzanych 
odpadów komunalnych obliczanego według wskaźników nagromadzenia odpadów komunalnych. Właściciele 
nieruchomości niezamieszkałych mają również możliwość  wyposażenia nieruchomości w worki w celu 
późniejszego umieszczenia ich zawartości w zbiorczych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych („gniazdach”).

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady 
posortownicze lub zmieszane.

2. Łączna pojemność pojemników musi odpowiadać pojemności wyliczonej ze wskaźników wytwarzania 
odpadów komunalnych dla mieszkańców wsi i miasta lub wskaźników dla nieruchomości niezamieszkałych, na 
których powstają odpady.

3. Zarządzający system gospodarki odpadami komunalnymi odbierze odpady od właścicieli nieruchomości z 
pojemników o przybliżonej pojemności zaokrąglonej w górę, wyszczególnionej w § 5 uchwały Rady Miejskiej w 
Nowogrodźcu w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

§ 6. Odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości z częstotliwością:

1) odpady komunalne zmieszane w przypadku braku selektywnej zbiórki – minimalnie jeden raz na tydzień;

2) odpady posortownicze w przypadku selektywnej zbiórki – jeden raz na 2 tygodnie z obszarów zabudowy 
zagrodowej i jednorodzinnej, rekreacyjno-wypoczynkowej oraz jeden raz na tydzień z obszarów zabudowy 
wielorodzinnej, zabudowy śródmiejskiej, budynków zamieszkania zbiorowego;

3) bioodpady – stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, naprzemiennie z odpadami 
posortowniczymi z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, rekreacyjno-wypoczynkowej oraz jeden 
raz na tydzień naprzemiennie z odpadami posortowniczymi z obszarów zabudowy wielorodzinnej, zabudowy 
śródmiejskiej, budynków zamieszkania zbiorowego;

4) odpady komunalne selektywnie zebrane (odpady opakowaniowe, papier i tektura, szkło, metale, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe) – minimalnie jeden  raz na miesiąc, każda z trzech wymienionych 
frakcji osobno;

5) pozostałe odpady zbierane selektywnie w zależności od czasu nagromadzenia;

6) kosze uliczne oraz kosze w parkach, na przystankach i peronach – minimalnie raz w tygodniu.

§ 7. 1. Gmina tworzy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany 
w Nowogrodźcu przy ul. Strzeleckiej 24 (przy miejskiej oczyszczalni ścieków). PSZOK świadczy usługi w 
zakresie przyjmowania  następujących odpadów komunalnych:

1) szkło, opakowania ze szkła;

2) papier, tektura;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) zużyte żarówki, świetlówki;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) zużyte opony;

12) zużyte baterie i akumulatory;

13) tekstylia i odzież;
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14) problemowe odpady komunalne (m.in. puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje).

2. Odpady komunalne wymienione w ust.1, przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych nieodpłatnie w godzinach jego otwarcia.

3. Informacje dotyczące lokalizacji oraz dni i godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych udostępniane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Nowogrodźcu www.nowogrodziec.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady jeżeli ich rodzaj i 
ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego (np. wskazujące na pochodzenie z działalności 
gospodarczej).

5. Odpady dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych muszą być posegregowane 
(wydzielone rodzajowo).

§ 8. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony odbierane będą 
dodatkowo w ramach zorganizowanych zbiórek w uzgodnionych miejscach na terenie poszczególnych sołectw 
według ustalonego harmonogramu.

§ 9. Odpady zielone – gałęzie krzewów i drzew odbierane będą w ramach opłaty, po  indywidualnym 
zgłoszeniu u operatora, po wcześniejszym zamówieniu przez właściciela nieruchomości odpowiedniego kontenera. 
Zryczałtowana opłata ponoszona przez właściciela nieruchomości nie obejmuje dzierżawy/najmu pojemnika.

§ 10. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały na terenie nieruchomości  w wyniku 
prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia odbierane będą w ramach 
opłaty, po indywidualnym zgłoszeniu u operatora, po wcześniejszym zamówieniu przez właściciela nieruchomości 
odpowiedniego kontenera. Zryczałtowana opłata ponoszona przez właściciela nieruchomości nie obejmuje 
dzierżawy/najmu pojemnika.

§ 11. Przeterminowane leki gromadzone będą w pojemnikach na przeterminowane leki, usytuowanych w 
budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu przy ul. Cichej 4 
oraz w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu przy ul. A. Asnyka 55.

§ 12. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy 
zgłaszać w terminie do 2 dni roboczych od dnia, w którym zaistniała zgłaszana nieprawidłowość.

2. Uwagi należy zgłaszać osobiście w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, 
telefonicznie pod numerem telefonu 75 738 06 62 bądź 75 738 06 60 (Punkt Obsługi Interesanta), pisemnie 
poprzez przesłanie zgłoszenia na adres Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu lub pozostawienia w Punkcie Obsługi 
Interesanta (pokój nr 11 na paterze) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
urzad@nowogrodziec.pl.

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego/nazwę podmiotu, adres zamieszkania/adres 
siedziby, telefon kontaktowy, adres nieruchomości, której dotyczy nieprawidłowość, krótki opis nieprawidłowości 
oraz podpis właściciela nieruchomości.

§ 13. Traci moc uchwała nr XXX/225/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2013 r. poz. 685).

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Dolnośląskiego.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Antonina Szelechowicz
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