
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/359/14 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU 

z dnia 25 września 2014 roku 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6 r. ust. 3 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) Rada 

Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/213/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmienionej uchwałą Nr XXVII/269/13 Rady 

Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 listopada 2013 r. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się, że: 

1) od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych; 

2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone: 

a) w zabudowie jednorodzinnej: 

- odpady zmieszane – przynajmniej jeden raz w miesiącu, 

- zbierane selektywnie papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne 

typu PET i typu plastik przemysłowo-gospodarczy – przynajmniej jeden raz w miesiącu, 

- pozostałe odpady zbierane selektywnie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – jeden raz na pół roku (odpady wielkogabarytowe 

w zabudowie wielorodzinnej i miejskiej), 

b) w zabudowie wielorodzinnej: 

- odpady zmieszane – przynajmniej raz na 2 tygodnie, 

- zbierane selektywnie papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne 

typu PET i typu plastik przemysłowo-gospodarczy – przynajmniej raz na 2 tygodnie, 

- pozostałe odpady zbierane selektywnie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – jeden raz na pół roku (odpady wielkogabarytowe 

w zabudowie wielorodzinnej i miejskiej)”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Jerzy Łacny 
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