
UCHWAŁA NR XLII/283/2021
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1372 ), oraz art. 6r ust. 3 - 3d ustawyz 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj.:  Dz. U.  z 2021 r.,  poz. 888),  Rada Gminy Wierzchosławice,  po zasięgnięciu opinii  przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tanowie w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych,
uchwala co następuje:

§ 1. Określa  się  szczegółowy  sposób  i zakres  świadczenia  usług  w zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy  Wierzchosławice
i  zagospodarowania  tych  odpadów,  w zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane zostaną
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2. Ustala  się,  że  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których zamieszkują  mieszkańcy,  odebrana  zostanie
każda ilość następujących rodzajów selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:

1) papieru i tektury;

2) metali;

3) szkła;

4) tworzyw sztucznych;

5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;

6) zmieszanych odpadów opakowaniowych

7) bioodpadów,

8) popiołu

3. Ustala  się,  że  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  znajdują  się  domki  letniskowe,  lub  innych
nieruchomości  wykorzystywanych  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe,  odebrana  zostanie  każda  ilość
powstałych na danej nieruchomości odpadów komunalnych, wymienionych w ust. 1 i 2.

§ 3. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  Gmina  Wierzchosławice  wyposaży  nieruchomości  zamieszkałe  zabudowane
budynkami  jednorodzinnymi  w pojemniki  od  120l  do  240l  na  odpady zmieszane,  worki   120l  na  odpady
zbierane  selektywnie  tj.  papieru  i tektury,  metali,  tworzyw  sztucznych,  szkła,  odpadów  opakowaniowych
wielomateriałowych, zmieszanych odpadów opakowaniowych, bioodpadów oraz popiołu, w ilości wynikającej
z masy odpadów komunalnych powstających na nieruchomości.

2. W  zamian  za  uiszczoną  przez  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  opłatę  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  Gmina  Wierzchosławice  wyposaży  nieruchomości  zamieszkałe   zabudowane
budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi w pojemniki  120l,  240l  lub 1100l na odpady zmieszane, worki
120l  na  odpady  zbierane  selektywnie  tj.  papieru  i tektury,  metali,  tworzyw  sztucznych,  szkła,  odpadów
opakowaniowych  wielomateriałowych,  zmieszanych  odpadów  opakowaniowych,  bioodpadów   w ilości
i rodzaju wynikającej z masy odpadów komunalnych powstających na nieruchomości.

3. Gmina Wierzchosławice wprowadzi indywidualne oznakowania pojemników i worków przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych w sposób, który pozwoli na identyfikację właściciela nieruchomości, na
której wytwarzane są odpady komunalne.
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§ 4. Określa się następującą częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji  odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

a) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – co dwa tygodnie;

b) zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi – co dwa tygodnie;

c) w  przypadku  nieruchomości,  na  której  znajduje  się  domek  letniskowy  i innej  nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - co dwa tygodnie

2) papier  i tektura,  metale,  szkło,  tworzywa  sztuczne,  odpady  opakowaniowe  wielomateriałowe,
zmieszane odpady opakowaniowe:

a) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – jeden raz w miesiącu;

b) zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi -jeden raz w miesiącu;

3) bioodpady  za  wyjątkiem  odpadów  stanowiących  części  roślin  pochodzących  z pielęgnacji  terenów
zielonych, ogrodów itp:

a) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - jeden raz w miesiącu w okresie od listopada
do marca, dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października;

b) zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  wielolokalowymi  –  dwa  razy  w miesiącu  w okresie  od
listopada do marca, jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz
popiół  odbierane  będą  wyłącznie  w Punkcie  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych
w Wierzchosławicach.

§ 5. 1. Odbieranie odpadów komunalnych, z terenu nieruchomości odbywać się będzie od poniedziałku do
piątku,  z wyłączeniem  świąt,  zgodnie  z harmonogramem  dostarczonym  mieszkańcom  oraz  dostępnym  na
stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzchosławice.

2. W  zamian  za  uiszczoną  przez  właścicieli  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi,  Gmina  nie zapewnia  odbioru  bioodpadów  od  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych
budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi,  kompostujących  bioodpady  w kompostowniku  przydomowym
i korzystających w części ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  Gmina  Wierzchosławice  organizuje  Punkt  Selektywnego  Zbierania  Odpadów
Komunalnych (PSZOK) 

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w Wierzchosławicach,
przyjmuje w każdej ilości od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy  lub znajduje się
domek  letniskowy,  następujące  selektywnie  zebrane  odpady  komunalne:  papier  i tekturę,  szkło,  tworzywa
sztuczne,  odpady  opakowaniowe  wielomateriałowe,  zmieszane  odpady  opakowaniowe,  bioodpady,  metale,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i zużyte akumulatory, chemikalia, przeterminowane
leki, odzież i tekstylia oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym  w wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych  w formie  iniekcji  i prowadzenia  monitoringu
poziomu  substancji  we  krwi,  w szczególności  igieł  i strzykawek,  innych  odpadów  niebezpiecznych
stanowiących odpady komunalne.

3. Odpady  komunalne  budowlane  i rozbiórkowe  będą  przyjmowane  na  PSZOK  w Wierzchosławicach
w ilości do 0,5 Mg na każdy rok kalendarzowy z danej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego.

4. Zużyte opony będą przyjmowane na PSZOK w Wierzchosławicach w ilości do 4 sztuk na każdy rok
kalendarzowy z danej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego.

5. Odpady  stanowiące  części  roślin  pochodzących  z pielęgnacji  terenów  zielonych,  ogrodów  itp.
przyjmowane będą wyłącznie na PSZOK w Wierzchosławicach.

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe przyjmowane będą na PSZOK w Wierzchosławicach w ilości 0,3
Mg na każdy rok kalendarzowy z danej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego.
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7. Godziny  otwarcia  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  w Wierzchosławicach,
o którym mowa w ust. 1,  będą  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Urzędu Gminy Wierzchosławice  i na
tablicy informacyjnej umieszczonej w PSZOK.

§ 7. 1. Odpady komunalne odbierane są obligatoryjnie przez uprawniony podmiot w zakresie gospodarki
odpadami  komunalnymi,  z którym  Gmina  podpisała  umowę  na  odbiór  lub  odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

2. Odpady  komunalne  odbierane  od  właścicieli  nieruchomości  z terenu  Gminy  Wierzchosławice  będą
przekazywane  do  przygotowania  ich  do  odzysku,  w tym  recyklingu,  poprzez  ich  sortowanie  lub
kompostowanie. Odpady nie nadające się do odzysku będą unieszkodliwiane poprzez składowanie.

§ 8. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
właściciele  nieruchomości  zgłaszają  takie  przypadki  do  Urzędu  Gminy  Wierzchosławice,  33-122
Wierzchosławice  550,  telefonicznie  pod  numerem  telefonu  14 631-90-41,  
e-mailem  na  adres:  ug@wierzchoslawice.pl   lub  pisemnie  drogą  pocztową,  albo  osobiście.  Zgłoszenia
niezwłocznie  będą  przekazywane  do  przedsiębiorcy  odbierającego  odpady  komunalne  od  właścicieli
nieruchomości  lub  do  prowadzącego  Punkt  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych,  
i rozpatrzone zostaną niezwłocznie od chwili zgłoszenia.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchosławice.

§ 10. Traci  moc  uchwała  nr  XXXI/217/2020  Rady  Gminy  Wierzchosławice  z dnia  30 grudnia  2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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 (Dz. Urz. Woj. Mał. z 7 stycznia 2021 roku,
poz. 74).

§ 11. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  daty  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Moskal
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