
 

 

UCHWAŁA

 NR XXVII/181/2013 

RADY GMINY MICHAŁOWICE 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania 

tych odpadów.  

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz 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 

z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:  

§ 1. Niniejsza uchwała określa sposób oraz zakres świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zwanych dalej „właścicielami nieruchomości” oraz 

sposób zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 2. Niniejsza uchwała ustanawia, iż:  

1. W zamian za uiszczaną opłatę, od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą wytworzoną przez niego 

ilość odpadów komunalnych.  

2. Wywóz odpadów odbywa się w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno – porządkowy nieruchomości, 

zgodnie z następującą częstotliwością:  

1) pojemniki na zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,  

2) pojemniki, worki na selektywnie zbierane odpady - nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

3. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, zawierających składniki ulegające biodegradacji, powinna 

być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.  

4. Częstotliwość odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, 

zużytych opon, odbywa się nie rzadziej niż 2 razy w roku w ramach organizowanych zbiórek 

w wyznaczonych punktach, podanych do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  

5. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych aptekach, 

podanych do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  

6. Baterie i akumulatory należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych 

placówkach, podanych do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych odbierane będą indywidualnie 

na podstawie zgłoszonej deklaracji.  

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 
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§ 3.  

1. Odpady komunalne, selektywnie zbierane i zmieszane, odbierane są zgodnie z harmonogramem odbioru 

odpadów komunalnych, ustalonym pomiędzy Gminą Michałowice a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru 

działalności regulowanej, z którym Gmina podpisze umowę na odbieranie bądź odbieranie 

i zagospodarowanie odpadów.  

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 będzie podanych do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty  

3. Odpady komunalne, oprócz zbieranych w typowych urządzeniach oraz oddawanych w zorganizowanych 

zbiórkach, można wywozić do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych na 

terenie Gminy Michałowice.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.  

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

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 r.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Michałowice  

Adam Bubka 
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