
 

 

UCHWAŁA NR VII/64/15 

RADY GMINY SPYTKOWICE 

z dnia 1 lipca 2015 roku 

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu 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 

 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 6r ust. 3, 3a i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), 

Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, że w ramach opłaty uiszczonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, będą odbierane lub przyjmowane przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) wszystkie odpady komunalne zmieszane i wszystkie odpady komunalne zbierane w sposób 

selektywny. 

2. Bezpośrednio z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą następujące 

frakcje odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne: 

a) papier i opakowania z papieru, 

b) metal i opakowania z metali, 

c) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, 

d) szkło i opakowania ze szkła (łącznie białe i kolorowe), 

e) opakowania wielomateriałowe, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

h) zużyte opony, 

i) tekstylia. 

j) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni, w ilości maksymalnej do dwóch worków 

o pojemności 120 litrów na miesiąc, 
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3. Ustala się, że w ramach opłaty uiszczonej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będą odbierane zmieszane odpady komunalne i odpady komunalne 

zbierane w sposób selektywny, zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

4. Bezpośrednio z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne, 

a) papier i opakowania z papieru, 

b) metal i opakowania z metali, 

c) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, 

d) szkło i opakowania ze szkła (łącznie białe i kolorowe), 

e) opakowania wielomateriałowe, 

f) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni, w ilości maksymalnej do dwóch worków 

o pojemności 120 litrów na miesiąc. 

§ 2. 1. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina wyposaży nieruchomości 

w worki do zbierania odpadów komunalnych o pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Spytkowice. 

2. Nieruchomości zamieszkałe wyposażone będą w worki w kolorach: niebieskim, żółtym, białym, czarnym, 

brązowym i różowym. 

3. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zostaną 

wyposażone w taką ilość i rodzaje worków, jakie właściciel nieruchomości wskazał w deklaracji. 

§ 3. 1. Na obszarze Gminy Spytkowice funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) z siedzibą w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 57 czynny w dni robocze w określonych godzinach, 

które zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Spytkowicach. 

2. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót wymagających pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót oraz odpady zielone przekraczające maksymalną ilość 

określoną w § 1 mogą być dostarczane do PSZOK za dodatkową opłatą uiszczaną u administratora, której 

wysokość zostanie określona odrębną uchwałą. 

3. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych, mogą być samodzielnie dostarczane do PSZOK w ramach 

ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. 1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinna być 

dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów. 

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) odpady zmieszane - co dwa tygodnie, 

2) odpady zbierane selektywnie w workach w kolorze białym, niebieskim, żółtym, brązowym i różowym 

– co dwa tygodnie, 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony 

- nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

3. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK należy zgłaszać pisemnie do Wójta Gminy 

Spytkowice. 
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§ 5. Zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych od właścicieli 

nieruchomości z w ramach świadczenia dodatkowych usług określają przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. 

o odpadach ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 21z późn. zm.) 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr XXXII/234/13 Rady 

Gminy Spytkowice z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice. 

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

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2015 r.   

  

Przewodniczący Rady 

 

 

mgr inż. Jerzy Piórowski 
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