
 

 

UCHWAŁA

 NR XXXIV/251/13 

RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH 

z dnia 17 kwietnia 2013 r. 

w sprawie przyjęcia systemu wywozu odpadów komunalnych w Gminie Ryglice 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40, ust. 1 Ustawy z dnia 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. 4 Ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) - Rada Miejska 

w Ryglicach, uchwala co następuje:  

§ 1. Ustala się system wywozu odpadów komunalnych w Gminie Ryglice, w brzmieniu załącznika do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/196/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie 

przyjęcia systemu wywozu odpadów komunalnych w Gminie Ryglice.  

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 lipca 2013 r.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach 

mgr inż. Grzegorz Wojtanowski 
 

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez 

Wojewodę Małopolskiego.  
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 kwietnia 2013 r.

Poz. 3263



Załącznik   

do Uchwały Nr XXXIV/251/13  

Rady Miejskiej w Ryglicach  

z dnia 17 kwietnia 2013 r.  

 

System wywozu odpadów komunalnych w Gminie Ryglice 

I. Zakres obowiązywania systemu odbierania odpadów komunalnych:  

1. W systemie uczestniczą mieszkańcy Gminy Ryglice.  

2. System obejmuje jedynie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych, wyłączone są z niego 

odpady pochodzące z działalności gospodarczej i rolnej, nawet jeśli prowadzona jest ona w miejscu 

zamieszkania.  

 

II. Odbiór odpadów komunalnych:  

1. Mieszkańcy prowadzący selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych płacą za ich wywóz niższą 

stawkę miesięczną a nie prowadzący selektywnej zbiórki wyższą stawkę miesięczną.  

2. Harmonogramy wywozu poszczególnych rodzajów stałych odpadów komunalnych dostarczane są 

właścicielom nieruchomości i ogłaszane publicznie na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Ryglicach: www.ryglice.pl.  

3. Opłata za wywóz stałych odpadów komunalnych obowiązuje wszystkie gospodarstwa domowe 

znajdujące się na terenie Gminy Ryglice.  

Na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczane są 

opłaty. Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego. Właściciele posesji 

są zobowiązani do zgłaszania każdej zmiany w terminie do 14 dni od jej zaistnienia (m. in. przeprowadzki). 

Zgłoszenia te przyjmuje Dział Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim - poprzez złożenie korekty 

deklaracji.  

4. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), pozostałe po segregacji, kuchenne ulegające 

biodegradacji odbierane są dwa razy w miesiącu, natomiast pozostałe odpady zbierane w sposób 

selektywny (w workach) odbierane są od właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu.  

5. Urządzenia (pojemniki, kosze) wydzierżawia gospodarstwom domowym Wykonawca usługi.  

6. Worki niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarcza Wykonawca 

usługi, ich ilość dostosowana będzie do potrzeb gospodarstwa domowego.  

7. W przypadku wystąpienia nagłych, niespodziewanych, dodatkowych potrzeb, worki można otrzymać 

w Dziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim oraz u sołtysów poszczególnych miejscowości.  

8. Stałe odpady komunalne wystawiamy w terminach zawartych w harmonogramach wywozu odpadów. 

Napełnione odpadami worki lub pojemniki należy przygotować do zabrania z posesji lub innego 

wskazanego miejsca (uzgodnionego między operatorem zbiórki a właścicielem nieruchomości) przed 

godz. 7.00 rano w dniu zbiórki. Miejsce wystawienia odpadów powinno być widoczne i zabezpieczone 

przed rozrywaniem worków przez zwierzęta. Zabezpieczenia miejsca dokonuje właściciel posesji 

(nieruchomości), z której pochodzą odpady. Niestosowanie się do tych zasad może skutkować 

pozostawieniem odpadów a reklamacje w takich przypadkach będą bezzasadne. Nie zwalnia to też 

właściciela nieruchomości z obowiązku zapłaty za usługę.  

 

III. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się urządzenia (pojemniki, kosze, worki) 

odpowiadające ogólnym warunkom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Ryglice, oznakowane następującymi kolorami:  

a) niebieskim - przeznaczone na papier, tekturę, tekstylia (zużytą odzież, obuwie),  

b) białym - przeznaczone na szkło bezbarwne i kolorowe,  
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c) żółtym - przeznaczone na tworzywa sztuczne (m. in. plastik), metale,  

d) czarnym - przeznaczone na odpady pozostałe po segregacji,  

e) pomarańczowym - przeznaczone na pieluchy jednorazowe,  

f) brązowym - przeznaczone na odpady kuchenne ulegające biodegradacji,  

g) szarym - przeznaczone na odpady zielone.  

Odpady zbierane w workach należy oczyścić z resztek innych substancji. W dniu odbioru odpadów 

gromadzonych w workach będzie dostarczony nowy worek na te odpady, które zostały odebrane. 

Pozostałe zmieszane odpady z gospodarstwa zbierane będą do pojemników (koszy) w kolorze 

czarnym. Do pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych (pozostałych po 

segregacji) zabrania się wrzucania m.in. gruzu, gorącego popiołu i żużla, odpadów niebezpiecznych.  

Pojemniki oraz worki z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez wykonawcę usługi, ale 

przy zgłoszonej kolejnej nieprawidłowości dotyczącej gromadzenia odpadów naliczona zostanie, 

właścicielowi posesji, opłata jak za odpady niesegregowane.  

 

IV. Postępowanie z pozostałymi odpadami gromadzonymi w sposób selektywny tj.:  

zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,  

odpadami wielkogabarytowymi,  

niewykorzystanymi lub przeterminowanymi lekami,  

chemikaliami,  

zużytymi bateriami alkaicznymi i akumulatorami,  

odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi,  

zużytymi oponami.  

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

1) zbiórka odpadów będzie prowadzona dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym w terminach 

podanych do wiadomości mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem przez Urząd Miejski 

w Ryglicach - odpady będą odbierane w wyznaczonych miejscach;  

2) przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego istnieje możliwość pozostawienia 

zużytego w punkcie handlowym;  

3) mieszkańcy gminy mogą również samodzielnie dostarczać odpady do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów.  

2. Odpady wielkogabarytowe: 

1) zbiórka odpadów będzie prowadzona dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym w terminach 

podanych do wiadomości mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem przez Urząd Miejski w Ryglicach;  

2) mieszkańcy gminy mogą również samodzielnie dostarczać odpady do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów.  

3. Nie wykorzystane lub przeterminowane leki: 

niewykorzystane lub przeterminowane leki należy oddawać lub gromadzić w pojemnikach ustawionych 

w aptekach lub innych wskazanych do tego celu miejscach (punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych).  

4. Chemikalia: 

mieszkańcy, którzy chcą pozbyć się pojedynczych puszek z farbami, pojemników z rozpuszczalnikami 

lub innych chemikaliów, detergentów, resztek środków ochrony roślin, opakowań po wszelkiego rodzaju 

chemikaliach, worków po nawozach sztucznych itp. odpadów, mogą samodzielnie dowieź je do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  
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5. Zużyte bateria alkaliczne i akumulatory: 

zużyte baterie alkaliczne i inne, gromadzone są w szkołach, Urzędzie Miejskim i placówkach 

handlowych, które prowadzą ich sprzedaż. Szkoły są wyposażone w odpowiednie, atestowane pojemniki. 

Prowadzenie zbiórki baterii na terenie szkół ma charakter edukacyjny a szkoły nie ponoszą z tego tytułu 

żadnych kosztów. Zużyte akumulatory mieszkańcy gminy oddają do placówek i warsztatów 

samochodowych, które zajmują się ich obrotem.  

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe: 

odpady budowlane pochodzące z remontów i rozbiórek prowadzonych we własnym zakresie przez 

właścicieli nieruchomości w ilości 1 m³ rocznie od gospodarstwa domowego, mieszkańcy gminy 

samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady budowlane 

pochodzące z remontów i rozbiórek, mogą być w miarę możliwości wykorzystane na nieruchomości na 

której powstały lub gromadzone w kontenerach specjalnie do tego celu przeznaczonych.  

7. Zużyte opony: 

1) zbiórka odpadów będzie prowadzona z częstotliwością od jednego do dwóch razy w roku, w okresie 

wiosennym i/lub jesiennym w terminach podanych do wiadomości mieszkańcom z odpowiednim 

wyprzedzeniem przez Urząd Miejski w Ryglicach;  

2) mieszkańcy gminy mogą również samodzielnie dostarczać odpady do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów.  

 

V. Aby ułatwić i usprawnić współpracę między właścicielami posesji (nieruchomości) z których będą 

odbierane odpady a operatorem wywozu odpadów i służbą komunalną w gminie, mieszkańcy proszeni są 

o oznakowanie posesji poprzez zawieszenie numerów identyfikacyjnych w widocznym miejscu.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach 

mgr inż. Grzegorz Wojtanowski 
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