
 

 

UCHWAŁA NR IV/23/2020 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA-OŁAWA  

Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Związku 

Międzygminnego Ślęza – Oława w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42, w związku z art. 69 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3-3d 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.) i art. 4 ust. 1 ustawy dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, Oławie, Ząbkowicach Śląskich oraz Strzelinie, Zgromadzenie Związku 

Międzygminnego Ślęza-Oława uchwala, co następuje: 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  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie następujących gmin członków Związku 

Międzygminnego Ślęza – Oława: Borów, Ciepłowody, Czernica, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, 

Żórawina: 

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe  

na nieruchomościach zamieszkałych i zgromadzone w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława: 

1) zmieszane odpady komunalne – w każdej ilości; 

2) odpady z papieru – w każdej ilości; 

3) odpady ze szkła – w każdej ilości; 

4) odpady z metali i tworzyw sztucznych (w tym opakowania wielomateriałowe) – w każdej ilości; 

5) bioodpady – w każdej ilości; 

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 

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 igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe 

oraz odpady tekstyliów i odzieży – w każdej ilości. 
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2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe  

na nieruchomościach niezamieszkałych i zgromadzone w sposób określony w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława: 

1) zmieszane odpady komunalne – w każdej ilości; 

2) odpady z papieru - w każdej ilości; 

3) odpady ze szkła – w każdej ilości; 

4) odpady z metali i tworzyw sztucznych (w tym opakowania wielomateriałowe) – w każdej ilości; 

5) bioodpady – w każdej ilości. 

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, traktowane będą jako zmieszane 

odpady komunalne. 

§ 2. 1. Zmieszane odpady komunalne, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, nie dopuszczając jednak do przepełnienia 

pojemników, w których są zbierane. 

2. Zmieszane odpady komunalne, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, nie dopuszczając jednak  

do przepełnienia pojemników, w których są zbierane. 

§ 3. 1. Poszczególne frakcje segregowanych odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną opłatę, 

odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych z następującą częstotliwością: 

1) odpady z papieru nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

2) odpady ze szkła nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

3) odpady z metali i tworzyw sztucznych (w tym opakowania wielomateriałowe) nie rzadziej niż 1 raz na dwa 

tygodnie; 

4) bioodpady: 

a) w miesiącach kwiecień – październik nie rzadziej niż 1 raz na tydzień; 

b) w miesiącach listopad – marzec nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. 

2. Poszczególne frakcje segregowanych odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane 

są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej z następującą częstotliwością: 

1) odpady z papieru nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

2) odpady ze szkła nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

3) odpady z metali i tworzyw sztucznych (w tym opakowania wielomateriałowe) nie rzadziej niż 1 raz na dwa 

tygodnie; 

4) bioodpady nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 

§ 4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz 

odpady budowlane i rozbiórkowe powstające na nieruchomościach zamieszkałych, w zamian za uiszczoną 

opłatę, odbierane są nie rzadziej niż jeden raz w roku, w terminach i na zasadach ogłoszonych na stronie 

internetowej Związku Międzygminnego Ślęza – Oława oraz w sposób ogólnie przyjęty w gminach. 

§ 5. Odbieranie odpadów komunalnych, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

przedsiębiorcę, z którym Związek Międzygminny Ślęza-Oława zawarł umowę na odbieranie odpadów 

komunalnych. Haromonogram odbioru odpadów będzie udostępniony właścicielom nieruchomości, z których 

odbiór ma być dokonywany. 

§ 6. 1. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) można przekazywać bezpłatnie 

odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: 
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1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) 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 igły i strzykawki; 

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) inne odpady wskazane w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. Zdawanie odpadów selektywnie zebranych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

odbywa się na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych. 

§ 7. 1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego świadczenia usług zarówno przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jak i przez Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, reklamacja winna być złożona w Biurze Związku Międzygminnego Ślęza-Oława  

lub Biurze Wykonawcy niezwłocznie, w jednej z poniższych form: 

1) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.); 

2) ustnej – telefonicznie albo osobiście pracownikowi; 

3) w formie elektronicznej – z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej – skrzynki e-mail, skrzynki 

ePUAP lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. 

2. Dane kontaktowe do składania reklamacji w sposób określony w ust. 1 znajdują się na stronie 

internetowej Biura Związku. 

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

1) wskazanie osoby, od której pochodzi (wraz z numerem ID) i jej adresu do korespondencji; 

2) wskazanie adresu nieruchomości, której reklamacja dotyczy; 

3) określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi. 

4. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma możliwości 

ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 

5. Reklamacje należy składać, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, nie później niż: 

1) w terminie 14 dni w przypadku braku odbioru lub niewłaściwego odbioru odpadów komunalnych, z tym  

że w terminie 7 dni w przypadku braku odbioru lub niewłaściwego odbioru odpadów komunalnych podczas 

zbiórki objazdowej; 
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2) w terminie 30 dni w przypadku uszkodzenia pojemnika. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

§ 11. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego Ślęza-Oława w Świętej Katarzynie nr VI/30/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. (Dz. U. Woj. 

Doln. z dnia 20 czerwca 2017, poz. 2892) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów na terenie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława. 

Przewodniczący Zgromadzenia: 

Waldemar Grochowski 
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