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UCHWAŁA NR XXXII/243/2013
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Leśna i zagospodarowania tych odpadów. 

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2012,  poz.  391)  oraz  art.  40  ust.  1 ustawy  z 8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz.  U. 
z 2001 r., Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Leśnej 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. 1. Ilość  odpadów  komunalnych  zmieszanych  odbieranych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych 
określa iloczyn wskaźnika nagromadzenia odpadów – 36,4 l/osobę tygodniowo oraz liczba osób zamieszkujących 
daną nieruchomość. 

2. W  przypadku  prowadzenia  na  nieruchomości  zamieszkałej  selektywnego  zbierania  odpadów  ilość 
odbieranych  tygodniowo  odpadów  będzie  wynosić  z nieruchomości  jednorodzinnych,  zagrodowych, 
wielorodzinnych i rekreacyjnych: 

1) bioodpady o objętości 2,73 l/osobę  7,5 % objętości odpadów zmieszanych 

2) odpady  opakowaniowe  trzech  rodzajów  (papier  i tektura,  szkło  i opakowania  szklane,  tworzywa  sztuczne, 
opakowania  z metalu  i wielomateriałowe)  –  o objętości  łącznej  6,55  l/osobę    18  %  objętości  odpadów 
zmieszanych 

3) odpady posortownicze o objętości 27,12 l/osobę  74,5 % odpadów zmieszanych 

§ 3. Odpady  komunalne  z obszarów  zabudowy  zagrodowej,  jednorodzinnej,  wielorodzinnej,  budynków 
zamieszkania zbiorowego odbierane będą od właścicieli nieruchomości z częstotliwością: 

1. odpady  zmieszane  –  co  najmniej  raz  w tygodniu  tygodniu,  nie  dopuszczając  jednak  do  przepełnienia 
pojemników; 

2. zbierane  selektywnie  papier  i tektura,  szkło,  metale,  tworzywa  sztuczne,  opakowania  wielomateriałowe   
każda  z wymienionych  trzech  frakcji  osobno  –  co  najmniej  raz  w miesiącu,  nie  dopuszczając  jednak  do 
przepełnienia pojemników, 

3. bioodpady  nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) 
nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników. 

§ 4. Odpady  zielone  –  gałęzie  krzewów  i drzew,  które  powstały  na  nieruchomości  odbierane  będą  po 
indywidualnym  zgłoszeniu  u przedsiębiorcy  odbierającego  odpady,  po  wcześniejszym  zamówieniu  przez 
właściciela nieruchomości odpowiedniego kontenera na koszt właściciela. 

§ 5. Odpady  typu: zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny, opony, odpady wielkogabarytowe, zużyte źródła 
światła, zużyte baterie zbierane będą w punktach selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanych na terenie miasta 
i gminy Leśna. Ich opróżnianie odbywać się będzie niezwłocznie po ich zapełnieniu. 

§ 6. Przeterminowane  leki  zbierane  będą  w specjalnych  pojemnikach  ustawionych  w aptekach  na  terenie 
Gminy Leśna. 

§ 7. Właściciel  nieruchomości  na  której  powstają  odpady  budowlane  i rozbiórkowe  z remontów  i budów 
zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić ich zagospodarowanie. 

§ 8. Odpady  wymienione  w §  6 przewożone  będą  z gminnych  punktów  selektywnej  zbiórki  do  Centrum 
Utylizacji Odpadów Komunalnych Gmin Łużyckich w Lubaniu 
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§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Leśnej nr XXVIII/213/2012 z dnia 29  listopada 2012  r. w sprawie 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy Leśna i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej. 

§ 11. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Leśnej 

Walter Straszak
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Uzasadnienie

W  wyniku  zmian  ustawy  o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach  z dnia  13  września  1996  r.  podjętych 
1 lipca  2011  r.,  gminy  mają  obowiązek  objąć  wszystkich  właścicieli  zamieszkałych  nieruchomości  na  terenie 
gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków, Rada 
Miejska  w Leśnej  powinna  przyjąć  uchwałę  w sprawie  ustalenia  szczegółowego  sposobu  i zakresu  świadczenia 
usług  w zakresie  odbierania  i zagospodarowania  odpadów  komunalnych.  Uchwała  szczegółowo  określa  usługi, 
które będą świadczone przez Gminę Leśna w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  tj.  ilość 
i częstotliwość  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  oraz  sposób  świadczenia  usług 
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Przedstawiony zakres świadczonych usług został tak 
zaplanowany,  aby  w jak  najbardziej  efektywny  sposób  przeznaczyć  środki  uzyskane  z tytułu  opłat  za 
zagospodarowanie odpadów komunalnych na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
dogodnego dla mieszkańców. Na podstawie  tej uchwały po wyłonieniu w przetargu wykonawcy usługi,  zostanie 
przygotowany  harmonogram  odbioru  odpadów.  Uchwała  w sprawie  ustalenia  szczegółowego  sposobu  i zakresu 
świadczenia  usług  w zakresie  odbierania  i zagospodarowania  odpadów  komunalnych  stanowi  akt  prawa 
miejscowego  i jest  bezpośrednio  powiązana  z uchwałami  w sprawie  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi,  wzoru  deklaracji  oraz  terminu,  częstotliwości  i trybu  uiszczania  opłaty.  Wszystkie  te  uchwały 
tworzą  podstawę  do  wdrożenia  nowego  systemu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  w Gminie  Leśna.  Zmiana 
uchwały związana jest z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 25 stycznia 2013 
roku. 


