
 

 

UCHWAŁA NR XVII/143/16 

RADY GMINY SKRZYSZÓW 

z dnia 12 maja 2016 roku 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Na art. 6r ust.3, ust. 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Tarnowie Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje: 

§ 1.  Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skrzyszów i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne powstałe na nieruchomościach, na których 

zamieszkują mieszkańcy: 

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) w każdej ilości, 

2) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny w każdej ilości, 

2. Harmonogramy odbioru zostaną udostępnione mieszkańcom przez przedsiębiorstwo odbierające odpady 

oraz dostępne będą na stronie internetowej gminy. 

3. Gmina przejmuje obowiązek właściciela nieruchomości polegający na wyposażeniu nieruchomości 

zamieszkałych w pojemniki na odpady zmieszane i worki na odpady segregowane, jako część usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników do gromadzenia 

odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. 

§ 3.  Odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości według podziału na następujące frakcje: 

1. zmieszane odpady komunalne (niesegregowane), 

2. odpady komunalne zebrane selektywnie: 

1) papier i tektura, 

2) szkło, 

3) opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal, 

4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 
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5) przeterminowane leki, chemikalia oraz opakowania po nich, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, 

tekstylia, odpady zielone – zebrane w sposób selektywny określony w regulaminie utrzymania czystości  

i porządku w gminie Skrzyszów, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zebrane w sposób 

selektywny określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Skrzyszów, 

7) odpady budowlane i z bieżących remontów – zebrane selektywnie w sposób określony w regulaminie 

utrzymania czystości i porządku w gminie Skrzyszów. 

§ 4.  Ustala się następującą częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości: 

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), w cyklu co dwa tygodnie wg ustalonego harmonogramu, 

2) odpady komunalne zebrane selektywnie, w cyklu co cztery tygodnie wg ustalonego harmonogramu, 

3) meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - odbierane będą 

z terenu nieruchomości zamieszkałych po ich wystawieniu w wyznaczone miejsce – dwa razy do roku wiosną 

i jesienią według ustalonego harmonogramu. W pozostałych przypadkach będą odbierane w każdej ilości 

w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów, 

4) przeterminowane, niewykorzystane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, tekstylia, odpady po 

remontach, przyjmowane będą w każdej ilości w sytuacji zaistnienia pozbycia się takiego odpadu w gminnym 

punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Przeterminowane i niewykorzystane leki będą 

również odbierane w wyznaczonych aptekach na terenie gminy Skrzyszów, 

5) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji odbierane będą według ustalonego harmonogramu – co dwa 

tygodnie  lub mogą być dostarczane w każdej ilości do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów, 

6) W przypadku zaistnienia potrzeby zgromadzony popiół odbierany będzie według ustalonego harmonogramu 

– co dwa tygodnie wraz z odpadami zmieszanymi  lub może być dostarczony w każdej ilości do gminnego 

punktu selektywnego zbierania odpadów. 

§ 5.  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi według ustalonego regulaminu. 

Adres punktu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Skrzyszów. 

§ 6. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne lub prowadzącego w gminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciel 

nieruchomości zgłasza do Urzędu Gminy lub firmy odbierającej występujące uchybienia. 

2. Zgłoszenia dokonuje bezpośrednio po zaobserwowaniu nieprawidłowości, osobiście, drogą telefoniczną 

lub pisemnie. 

3. Po otrzymaniu zgłoszenia podmioty wymienione w ust 1 w ciągu 48 godzin powinny usunąć 

nieprawidłowości, informując o tym Urząd Gminy. 

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów. 

§ 8.  Traci moc uchwała Nr XXII/267/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r., poz. 2217). 

§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

  

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

Czesław BORUCH 
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