
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/332/2014 

RADY GMINY KAMIONKA WIELKA 

z dnia 5 września 2014 roku 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

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

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy Kamionka Wielka 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. Ustala się, że: 

1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych należy odbierać każdą zebraną przez właściciela 

nieruchomości ilość odpadów komunalnych, 

2) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie niesegregowanych 

(zmieszanych), odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny: papieru i tektury oraz opakowań 

wielomateriałowych, szkła, tworzyw sztucznych, metali będzie prowadzone raz na miesiąc, 

3) odbieranie odpadów biodegradowalnych będzie prowadzone w okresie od maja do października raz 

na miesiąc, 

4) odbieranie przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych, będzie prowadzone dwa 

razy do roku, 

5) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbywać się będzie na indywidualne zgłoszenie. 

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi w zakresie odbioru 

odpadów zebranych selektywnie: papieru i tektury oraz opakowań wielomateriałowych, szkła, tworzyw 

sztucznych, metali, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon. Do punktu zbiórki odpady dostarczane są przez 

właścicieli nieruchomości we własnym zakresie. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/257/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013 r. 

w sprawie szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dziennik Urzędowy Województwa 

Małopolskiego z dnia 20 listopada 2013 r. poz. 6751). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka Wielka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 października 2014 r.

Poz. 5483



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

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

mgr inż. Zenon Kruczek 
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