
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXXIV/247/12 

RADY GMINY OŚWIĘCIM 

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

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

w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

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

(tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy 

Oświęcim uchwala, co następuje:  

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Oświęcim i zagospodarowanie tych odpadów, 

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

§ 2. Ustala się, iż od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez niego ilość odpadów 

komunalnych.  

§ 3. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej 

i wielorodzinnej odbierane będą następujące rodzaje odpadów:  

1. odpady komunalne niesegregowane (zmieszane),  

2. odpady komunalne podlegające segregacji tj. papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe, szkło,  

3. odpady zielone,  

4. meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, 

przeterminowane lekarstwa oraz inne odpady niebezpieczne.  

§ 4. 1. Ustala się następujące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, z terenu nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy:  

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), nie rzadziej niż:  

a) jeden raz na dwa tygodnie dla budynków jednorodzinnych,  

b) jeden raz na dwa tygodnie dla budynków wielorodzinnych,  
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2) odpady komunalne podlegające segregacji tj. papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe, szkło, jeden raz w miesiącu, zarówno dla budynków jednorodzinnych jak i budynków 

wielorodzinnych,  

3) odpady zielone jeden raz w roku,  

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, 

przeterminowane lekarstwa oraz inne odpady niebezpieczne, zbierane będą dwa razy w roku, w okresie od 

marca do listopada, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,  

2. Harmonogram zbiórki odpadów, o których mowa w ust. 1, będzie obejmował wszystkie sołectwa 

z terenu gminy Oświęcim i określał miejsca oraz terminy zbiórki odpadów. Harmonogram zbiórki odpadów 

będzie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki oraz worki przeznaczone do 

zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie 

poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.  

2. Gmina Oświęcim przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, w worki oraz pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wyposażenie 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w worki oraz pojemniki do selektywnego zbierania, 

będzie realizowane przez przedsiębiorcę wyłonionego w trybie przetargu.  

3. Określona w odrębnej uchwale, opłata za selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona 

od mieszkańca, uwzględniać będzie wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w:  

1) odpowiednie pojemniki – nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi,  

2) worki – nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy  

Piotr Śreniawski 
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