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ZARZĄDZENIE NR 0050.794.2016.VII 
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY 

z dnia 27 października 2016 roku 
 

w sprawie ustawiania zbiorczego punktu, składającego się z pojemników 
do segregowania odpadów komunalnych tzw. „gniazda” 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 3), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia             

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz  

związku z §2 ust. 4 pkt. 2) i 4) Uchwały nr 41.VII.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry                    

z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów (Dz. U. Woj. Doln. z dnia 10 marca 2015 r. poz. 1067 ze zm.), zarządzam co 

następuje: 

 

§1 

 

Ustala się zasady i warunki ustawiania zbiorczego punktu, składającego się z pojemników 

do segregowania odpadów komunalnych tzw. „gniazda” dla zabudowy wielorodzinnej                   

i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym 

rodzinnych ogrodów działkowych). 

 

§2 

 

Ustawienie zbiorczego punktu, składającego się z pojemników do segregowania odpadów 

komunalnych tzw. „gniazda” uwarunkowane jest przedłożeniem przez właścicieli 

nieruchomości zabudowy wielorodzinnej lub przez właścicieli nieruchomości, które 

wykorzystywane są na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, następujących dokumentów: 

1) wniosku - załącznik nr 1; 

2) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca,                  

w którym ma zostać ustawione „gniazdo”; 

3) kserokopię mapy z oznaczeniem miejsca na ustawienie „gniazda”; 

4) kserokopię aktualnego dokumentu, z którego wynika umocowanie do działania                     

w imieniu właścicieli nieruchomości, w przypadku składania wniosku jako 

pełnomocnik strony. 

 

§3 

 

„Gniazda” ustawia się z uwzględnieniem wymogów technicznych, należy lokalizować je 

w granicach nieruchomości, w miejscach przygotowanych i dostępnych zarówno dla 

użytkownika, jak i dla podmiotów odbierających odpady komunalne, w sposób nie 

powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 
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§4 

 

Zbiorcze punkty, składające się z pojemników do segregowania odpadów komunalnych 

tzw. „gniazda” przyznawane będą według kolejności wpływających wniosków, 

spełniających wymogi formalne, do wyczerpania limitu wynikającego z umowy na 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 

§5 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej                         

i Ochrony Środowiska. 

 

§6 

 

1. Uchyla się zarządzenie nr 0050.281.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 

27 lipca 2015 roku w sprawie ustawiania zbiorczego punktu, składającego się                              
z pojemników do segregowania odpadów komunalnych tzw. „gniazda” w zabudowie 

wielorodzinnej. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Prezydent Miasta 

Jeleniej Góry 

 

Marcin Zawiła 

 


