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UCHWAŁA NR XVII.148.2016
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2016.446) ) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2016.250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Maków Podhalański będzie świadczyć
usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych:
a) papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające
biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, żużel i popiół - zebrane
w sposób selektywny w każdej ilości,
b) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku, odpady komunalne
niesegregowane (zmieszane) – w każdej ilości,
c) posegregowany gruz z odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z prowadzonych drobnych prac
nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót - w ilości 1,5m3
na osobę rocznie,
d) zużyte opony – w ilości 8 sztuk na rok.
2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Maków Podhalański traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.
O fakcie tym przedsiębiorca odbierający odpady powiadamia Gminę.
3. Dwa kolejne następujące po sobie lub trzykrotnie w ciągu roku kalendarzowego powiadomienie, o którym
mowa w ust. 2, skutkuje naliczeniem opłaty jak za odpady zmieszane.
§ 2. 1. Ustala się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:
a) odpady komunalne niesegregowane (tj. zmieszane) – min. jeden raz w ciągu miesiąca;
b) zbierane selektywnie: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, żużle i popioły z kotłów
paleniskowych, bioodpady – min. jeden raz w ciągu miesiąca;
c) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zbiórka odpadów dwa razy w ciągu
roku;
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d) posegregowany gruz z odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z prowadzonych drobnych prac
nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót - w punkcie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w godzinach jego pracy,
e) zużyte opony - zbiórka odpadów dwa razy w ciągu roku.
2. Odpady wielkogabarytowe, opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie wymagają
specjalnych urządzeń do zbierania. Należy wystawiać je do odbioru w wyznaczonych miejscach lub przy trasie
zbiórki zgodnie z harmonogramem i trasą lub punktami zbiórki podanymi wcześniej do publicznej wiadomości.
3. Odpady remontowo-budowlane powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych,
remontowych lub rozbiórkowych należy zbierać w pojemnikach lub kontenerach zamówionych u przedsiębiorcy
odbierającego odpady lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 3. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim od właścicieli
nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:
a) papier,
b) metal,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
g) popiół,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l) drobne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
m) zużyte opony,
n) odpady zielone.
2. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są przyjmowane odpady powstające w
gospodarstwach domowych z terenu Gminy Maków Podhalański dostarczane przez ich wytwórców.
3. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
gmina poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.makow-podhalanski.pl
§ 4. 1. Ustala się następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
a) właściciele nieruchomości winni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie po
stwierdzeniu tego faktu, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym usługa została
niewłaściwie wykonana,
b) zgłoszenie winno nastąpić osobiście w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim (Biuro Obsługi Klienta),
telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@makow-podhalanski.pl
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/255/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia
2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
- Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Bania.

