
 

 

UCHWAŁA NR XI/53/2015 

RADY GMINY POLANKA WIELKA 

z dnia 10 września 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) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego Rada Gminy Polanka Wielka uchwala, co następuje: 

Rada Gminy Polanka Wielka 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

w szczególności: 

1) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy; 

2) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

według podziału na następujące frakcje: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane) , 

2) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), 

3) szkło, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) metale, 

6) odpady zielone ulegających biodegradacji, 

7) zużyte baterie i akumulatorów, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
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9) przeterminowane leki, 

10) chemikalia(farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

12) zużyte opony, 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, takie jak: gruz ceglany, odpady 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny itp., 

2. Odpady o których mowa w ust. 1 odbierane będą od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy bez ograniczeń ilościowych. 

§ 3. 1. Częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna być dostosowana do ilości i rodzaju 

wytwarzanych odpadów, jednak nie może być ona mniejsza niż: 

1) dla niesegregowanych (zmieszanych) – co najmniej jeden raz w miesiącu, 

2) dla odpadów papieru i tektury, szkła bezbarwnego i kolorowego, tworzyw sztucznych oraz metali – co 

najmniej jeden raz w miesiącu, 

3) dla odpadów zielonych ulegających biodegradacji – co najmniej cztery razy w roku, tj. w maju, lipcu, 

wrześniu i październiku. 

4) dla odpadów przeterminowanych leków i chemikaliów oraz pozostałych odpadów niebezpiecznych 

wchodzących w strumień odpadów komunalnych – co najmniej jeden raz w roku. 

5) dla odpadów wielkogabarytowych – co najmniej jeden raz w roku. 

6) dla odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – co najmniej jeden raz w roku 

7) dla odpadów zużytych opon – co najmniej jeden raz w roku. 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe – w zależności od potrzeb mieszkańców. Odbieranie tego typu odpadów 

będzie się odbywało poprzez stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 

do którego wytwórca odpadów będzie mógł przywieźć odpady. 

2. Odbiór odpadów o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji. 

3. Odbiór odpadów o których mowa w ust. 1 pkt 4 odbywać się będzie poprzez mobilny punkt zbiórki 

odpadów do którego właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie mógł przynieść odpady w ustalonym dniu 

do wcześniej wskazanego miejsca, w którym te odpady zostaną odebrane. Ponadto zużyte baterie 

i przeterminowane lekarstwa właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą mogli 

przekazywać do specjalnych pojemników zlokalizowanych na terenie Gminy Polanka Wielka. Wykonawca 

zobowiązany będzie do wyposażenia wskazanych punktów w pojemniki na zużyte baterie i przeterminowane 

lekarstwa oraz ich opróżnianie w ustalonych terminach. 

4. Odbiór odpadów o których mowa w ust. 1 pkt 5 odbywać się będzie w systemie objazdowym wg. wcześniej 

ustalonego harmonogramu. 

5. Odbiór odpadów o których mowa w ust. 1 pkt 6 odbywać się będzie w systemie objazdowym lub poprzez 

mobilny punkt zbiórki odpadów, do którego właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie mógł przynieść 

odpady w ustalonym dniu do wcześniej wskazanego miejsca, w którym te odpady zostaną odebrane. 

6. Odbiór odpadów o których mowa w ust. 1 pkt 7 odbywać się będzie poprzez mobilny punkt zbiórki 

odpadów, do którego wytwórca odpadów będzie mógł przynieść odpady w ustalonym dniu do wcześniej 

wskazanego miejsca, w którym te odpady zostaną odebrane. 

7. Wykonawca usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłoniony w drodze przetargu w ramach 

świadczenia usługi, zobowiązany będzie do zorganizowania i prowadzenia na terenie Gminy Polanka Wielka lub 

w odległości nie większej niż 20 km od granic administracyjnych gminy stacjonarnego punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). W godzinach pracy punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, mieszkańcy gminy Polanka Wielka z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą 

mogli przywieść odpady określone w ust. 1 pkt 2-8. Dni i godziny otwarcia punktu zostaną podane do publicznej 

wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej gminy. 
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8. W godzinach pracy mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów, właściciel nieruchomości, 

na której zamieszkują mieszkańcy będzie mógł przywieźć odpady przeterminowanych leków i chemikaliów, 

zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych oraz zużytych opon. Dni i godziny otwarcia punktów zostaną podane do ogólnej informacji 

na stronie internetowej gminy. 

9. Transport odpadów do punktów selektywnego zbierania odpadów, określonych w ust. 7 i 8 mieszkańcy 

zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy mogą złożyć reklamacje w przypadku 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez 

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w formie: pisemnej, telefonicznej, 

elektronicznie lub faksem do Urzędu Gminy Polanka Wielka. 

2. Reklamacje o których mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy winni 

zgłaszać w terminie max. 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości w Urzędzie Gminy Polanka 

Wielka. 

§ 5. Dnia 31 grudnia 2015 r. traci moc Uchwała Nr XX/135/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 

30 listopada 2012 r. 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 . 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polanka Wielka. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2016 r. 

§ 8. Uchwała podlega także ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Polanka Wielka i tablicach 

ogłoszeń znajdujących się na terenie Gminy. 

  

 Przewodniczący Rady 

Daniel Gałgan 
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