
UCHWAŁA NR XVII/239/2016
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 6r, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250), oraz art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 
1484 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce Rada 
Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wieliczka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 

1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości 
na których zamieszkują mieszkańcy uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i 
stanowi:

1)  dla nieruchomości, na której zamieszkuje 1-3 osoby:

a)  jeden pojemnik o pojemności 120 l,

b)  po jednym worku o pojemności od 90 l do 160 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów 
odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne - metal, szkło, odpady zielone ulegające 
biodegradacji,

2)  dla nieruchomości, na której zamieszkuje 4-6 osób:

a)  dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l,

b)  po dwa worki o pojemności od 90 l do 160 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych 
w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne - metal, szkło, odpady zielone ulegające 
biodegradacji,

3)  dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:

a)  jak w pkt 2 a) oraz dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 120 l na każde kolejne 3 osoby,

b)  jak w pkt 2 b) oraz dodatkowo jeden worek o pojemności od 90 l do 160 l z folii PE-HD na odpowiednią 
frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 3 osoby.

2. Ponad limit określony w ust. 1 pkt 1 - 3 właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
zmieszane odpady komunalne mogą bezpłatnie oddawać w workach na odpady zmieszane bez względu na 
źródło pochodzenia worka. Worek powinien spełniać parametry o których mowa w ust. 1, pkt 1b. 
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zobowiązany będzie umożliwić zakup worków na odpady 
zmieszane w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości.

§ 3. 

1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1)  dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;

2)  dla budynków wielolokalowych – dwa razy w tygodniu.
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2. Odpady - surowce wtórne na terenach:

1)  budownictwa jednorodzinnego gromadzone w workach, będą odbierane z terenów nieruchomości nie 
rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

2)  budownictwa wielolokalowego gromadzone w pojemnikach, będą odbierane z terenów nieruchomości nie 
rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

3. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenach:

1)  budownictwa jednorodzinnego będą odbierane z terenów nieruchomości dwa razy do roku na wiosnę oraz 
w jesieni,

2)  budownictwa wielolokalowego będą odbierane z terenów nieruchomości jeden raz w miesiącu.

4. Odpady zielone - liście itp. (Akcja Liść) z terenu miasta są odbierane jeden raz w roku w IV kwartale.

5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez przedsiębiorcę, na zasadach 
określonych w umowie.

6. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są od właścicieli nieruchomości, w 
zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady zebrane w sposób selektywny, 
w tym:

1)  zielone

2)  papier i tektura

3)  tworzywa sztuczne

4)  wielomateriałowe

5)  odzież, tekstylia

6)  metale

7)  szkło

8)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

9)  wielkogabarytowe

10)  zużyte baterie i akumulatory

11)  zużyte opony

12)  przeterminowane lekarstwa

13)  inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

14)  budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie nie wymagających pozwolenia na 
budowę, zgłoszenia zamiaru budowy

§ 4. 

Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminie trzech dni roboczych po wystąpieniu nieprawidłowości w jeden z 
następujących sposobów: osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania 
Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka  telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres oraz nr 
telefonu podany publicznie do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.eko.wieliczka.eu.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.
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§ 6. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się uchwałę Nr XXIX/403/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z 
dnia 8 marca 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 r.

 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 poz. 87), konieczne
jest podjęcie nowej uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Dotychczasowa uchwała zachowuje moc nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie wskazanej
ustawy zmieniającej.

Treść uchwały została przygotowana zgodnie z art. 6r ust.3-3d znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

Uchwała określa częstotliwość odbierania odpadów ich szacowaną ich wielkość w zależności od ilości osób
zamieszkujących daną nieruchomość oraz ich rodzaju, sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowywania odpadów komunalnych, stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązana
z uchwałami w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji oraz terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty. Powyższe uchwały tworzą podstawę do funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wieliczka.
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