
 

 

UCHWAŁA

 NR VI/170/2013 

RADY GMINY PAŁECZNICA 

z dnia 29 maja 2013 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r nr 391 z późniejszymi zmianami) 

Rada Gminy Pałecznica uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres 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.  

§ 2.  

1.Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:  

1) zmieszane odpady komunalne  

2) papier i tektura  

3) metale  

4) tworzywa sztuczne typu PET  

5) szkło bezbarwne i kolorowe  

6) odpady zielone i biodegradowalne,  

7) opakowania wielomateriałowe,  

8) zużyte opony,  

9) przeterminowane leki i chemikalia,  

10) zużyte baterie i akumulatory,  

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

13) popiół z palenisk domowych  
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2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbiór odpadów komunalnych w ilości wg. 

wskaźników wytwarzania odpadów przyjętych w WPGO. Prognozowany wskaźnik w 2013 r. wynosi 

0,246 Mg/mieszkańca /rok na terenie wsi, 

§ 3. Odpady budowlane i rozbiórkowe ( wyodrębnione z odpadów komunalnych tj. w ramach samodzielnie 

prowadzonych przez mieszkańców remontów) odbierane będą na wcześniejsze zgłoszenie jako dodatkowa 

usługa.  

§ 4.  

1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa załącznik do uchwały.  

2. Frakcje odpadów komunalnych dzieli się na dwie grupy, ze względu na sposób i częstotliwość odbioru:  

1) grupa podstawowa obejmująca odpady odbierane od właścicieli nieruchomości regularnie, bez względu na 

ilość zgromadzonych odpadów, do której zalicza się: zmieszane odpady komunalne, papier i tekturę, 

metale, tworzywa sztuczne typu PET, szkło;  

2) grupa dodatkowa obejmująca odpady zielone (z ogrodów) i biodegradowalne, zużyte opony, opakowania 

wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory, meble i odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.  

3) Właściciel nieruchomości zamiar skorzystania z odbioru odpadów z grupy dodatkowej zgłasza w miejscu 

i terminie podanym do publicznej wiadomości przez Wójta Gminy Pałecznica na stronie internetowej 

Gminy Pałecznica  

4) Wójt Gminy Pałecznica podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Pałecznica oraz 

w sposób zwyczajowo przyjęty terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych. 

§ 5.  

1. W punktach selektywnej zbiórki odpadów, znajdujących się na terenie Gminy Pałecznica ustawia się 

oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktów selektywnej zbiórki odpadów odpady 

komunalne zebrane w sposób selektywny poza harmonogramem odbioru.  

3. Wójt Gminy Pałecznica podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Pałecznica oraz 

w sposób zwyczajowo przyjęty punkty selektywnej zbiórki odpadów oraz wykaz odbieranych w nich frakcji 

odpadów. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr VI/141/2013 Rady Gminy Pałecznica z dnia 31.01.2013 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pałecznica  

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z mocą od 1 lipca 2013 r.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Pałecznica 

Grzegorz Wądek 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VI/170/2013  

Rady Gminy Pałecznica  

z dnia 29 maja 2013 r.  

 

Zabudowa jednorodzinna 

wieś 

Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych ( litrów na 1 osobę korzystającą) 

Odpady komunalne zmieszane  120 

Z prowadzoną segregacją  

Odpady komunalne zmieszane  120 

Papier tekura  10 

Metal  10  
 

Tworzywa sztuczne PET  12 

Szkło  10 

Odpady zielone i biodegradowalne  kompostowanie 

Odpady budowlane i rozbiórkowe  1 100l ( nieruchomość ) możliwe wyposażenie okresowe 

Opakowania wielomateriałowe  5 

Przeterminowane leki i chemikalia  1 zbiórka akcyjna 

Zużyte baterie i akumulatory  5 lub zbiórka akcyjna 

Zużyte opony  Zbiórka akcyjna 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe  Zbiórka akcyjna 

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny  Zbiórka akcyjna 

Popiół z palenisk domowych( jeżeli jest wytwarzany) 40 
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