UCHWAŁA NR XXVII/190/16
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 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. Ilość odpadów komunalnych odbieranych, z częstotliwością określoną
w § 4 ust. 1, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzaleŜniona jest od liczby osób
zamieszkałych daną nieruchomość i stanowi:
1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:
a) nie więcej niŜ 2 pojemniki o pojemności 0,11 m3 na odpady zmieszane,
b) po jednym worku 120 l z folii na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych
w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne oraz opakowania metalowe
po produktach spoŜywczych, szkło bezbarwne, szkło kolorowe i odpady zielone;
2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby:
a) nie więcej niŜ 2 pojemniki o pojemności 0,11 m3 na odpady zmieszane,
b) po dwa worki 120 l z folii na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób
selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne oraz opakowania metalowe
po produktach spoŜywczych, szkło bezbarwne, szkło kolorowe i odpady zielone;
3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osób:
a) nie więcej niŜ 3 pojemniki o pojemności 0,11 m3 na odpady zmieszane,
b) po trzy worki 120 l z folii na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych
w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne oraz opakowania metalowe
po produktach spoŜywczych, szkło bezbarwne, szkło kolorowe i odpady zielone;
4) dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niŜ 6 osób:
a) pojemniki na odpady zmieszane w liczbie określonej w pkt. 3 lit. a oraz dodatkowo
jeden pojemnik na kaŜde kolejne 4 osoby,
b) worki 120 l z folii w liczbie określonej w pkt. 3 lit. b oraz dodatkowo jeden worek
120 l z folii na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny:
makulatura, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne, szkło kolorowe i odpady zielone na
kaŜde kolejne 4 osoby.
2. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych, gdzie nie ma moŜliwości gromadzenia
odpadów w pojemnikach o pojemności 0,11 m3 (bloki mieszkalne), ilość odbieranych
odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oblicza się według norm określonych
w ust. 1.
3. Odpady komunalne zebrane selektywnie wytworzone na nieruchomościach
zamieszkałych, ponad limit określony w ust. 1, odbierane będą nieodpłatnie w punkcie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych, z częstotliwością określoną w § 4 ust. 2,
od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych uzaleŜniona jest od liczby pojemników na
odpady zmieszane lub worków, albo pojemników na odpady gromadzone selektywnie
wskazana w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych:
1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października:
a) raz w tygodniu – z terenu miasta Góra,
b) co dwa tygodnie – z terenu wiejskiego gminy Góra;
2) w pozostałych miesiącach:
a) nie rzadziej niŜ dwa razy w miesiącu – dla nieruchomości wielorodzinnych, na których
odpady gromadzone są w pojemnikach większych niŜ 0,11 m3 ,
b) raz w tygodniu – dla pozostałych nieruchomości zamieszkałych w mieście Góra,
c) co dwa tygodnie – z terenu wiejskiego gminy Góra.
2. Odpady komunalne zmieszane, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, odbierane są:
1) z terenu miasta raz w tygodniu;
2) z obszaru wiejskiego nie rzadziej niŜ dwa razy w miesiącu.
3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne
oraz opakowania metalowe po produktach spoŜywczych , szkło bezbarwne, szkło kolorowe
odbierane będą:
1) z nieruchomości zamieszkałych (wielorodzinnych), o których mowa w ust.1 pkt. 2 lit. a –
po wypełnieniu gniazd poszczególnych pojemników przeznaczonych do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niŜ raz w miesiącu;
2) z nieruchomości zamieszkałych (pozostałych) – jeden raz w miesiącu;
3) z nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz w miesiącu, a w przypadku pojemników, po
ich wypełnieniu.
4. Odpady zielone zbierane będą w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada
z częstotliwością:
1) raz na dwa tygodnie z terenu nieruchomości jednorodzinnych w mieście Góra;
2) raz w miesiącu z terenu nieruchomości z obszaru wiejskiego gminy Góra.
4a. Odpady zielone w postaci choinek zbierane będą w styczniu, w terminie podanym do
publicznej wiadomości, co najmniej 7 dni przed zbiórką.
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, a takŜe zuŜyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny odbierane będą dwa razy do roku, w odstępie co najmniej 5 miesięcy.
§ 5. 1. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane są odpady
komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące:
1) metal,
2) odpady budowlane i rozbiórkowe,
3) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
5) baterie
6) akumulatory,
7) opony,
8) przeterminowane leki,
9) chemikalia (farby, lakiery, oleje, przeterminowane środki ochrony roślin).
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady komunalne do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi w dniach
i godzinach uzgodnionych przez gminę z przedsiębiorcą prowadzącym punkt.
4. Informację o lokalizacji punktu oraz dniach i godzinach jego funkcjonowania
Burmistrz Góry podaje do wiadomości publicznej, na stronie internetowej Gminy Góra,
w czasopiśmie samorządu Gminy Góra „Przegląd Górowski” oraz w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Górze.
5. Przedsiębiorca prowadzący punkt obowiązany jest oznaczyć go tablicą informacyjną
z podaniem dni i godzin jego otwarcia.
§ 5a. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości bądź przez prowadzącego Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych naleŜy zgłaszać niezwłocznie po ich wystąpieniu, osobiście
w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Górze, telefonicznie pod
nr telefonu 65 544 36 21, drogą elektroniczną na adres: os@gora.com.pl lub pisemnie na
adres: Urząd Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Góry nr XXXI/212/12 z dnia 9 października
2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj.
Doln. z 2014 r. poz. 2356 i 1937).
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 roku.

