
 

 

UCHWAŁA NR XX/378/2016      

RADY GMINY CHEŁMIEC 

z dnia 7 lipca 2016 roku 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chełmiec w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zaopiniowaniu projektu uwały 

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu,  Rada Gminy uchwala, co następuje: 

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

komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Chełmiec i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności: 

a) rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości 

b) częstotliwość ich odbierania, 

c) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

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

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

2. Gmina Chełmiec w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, przejmie obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałej w pojemniki i worki 

służące do zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. Z terenu nieruchomości zamieszkałej w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wnoszoną do Gminy Chełmiec, odbierane są w każdej ilości następujące odpady: 

a) zmieszane odpady komunalne, 

b) zebrane selektywnie tworzywa sztuczne, papier, metale, szkło opakowaniowe i opakowania wielomateriałowe, 

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji - surowe odpady roślinne powstające w gospodarstwach 

domowych, odpady zielone (liście, trawa, gałęzie), 

2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób 

prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Chełmiec. Pojemniki i worki należy wystawić przed wejściem na teren posesji przed godziną 

6:00 rano w dniu odbioru odpadów, w sposób zapewniający łatwy dostęp do nich pracownikom przedsiębiorcy 

odbierającego odpady. 
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3. Odpady, o których mowa w ust. 1, zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmiec, będą traktowane jako odpady 

zmieszane. 

4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez Gminę Chełmiec z podmiotem odbierającym odpady, podanym przez Wójta Gminy Chełmiec 

do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Chełmiec oraz opublikowanym w zakładce "Odpady 

komunalne". 

5. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie 

odbioru. 

§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                          

w następujący sposób: 

a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu dla zabudowy jednorodzinnej oraz nie 

rzadziej niż jeden raz w miesiącu w zabudowie wielorodzinnej; 

b) zebrane selektywnie żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów pochodzące z palenisk  i kotłów opalanych 

paliwami stałymi - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu dla zabudowy jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż 

raz w miesiącu w zabudowie wielorodzinnej; 

c) zebrane selektywnie tworzywa sztuczne, papier, metale, szkło opakowaniowe i opakowania wielomateriałowe 

- nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu 

w zabudowie wielorodzinnej; 

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji tj surowe odpady roślinne powstające w gospodarstwach 

domowych oraz odpady zielone (liście, trawa, gałęzie) - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu dla zabudowy 

jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż raz w miesiącu w zabudowie wielorodzinnej; 

§ 4. 1. Określa się sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w Gminie Chełmiec. Do PSZOK dostarczać można odpady takie jak: 

a) odpady tekstylne, w tym ubrania, dywany, pościel, poduszki, 

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, tj. komputery, drukarki, 

pralki, lodówki, suszarki do włosów, itp., 

c) chemikalia i przeterminowane leki; 

d) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, 

e) ceramiczne tj. kafle, płytki, muszle klozetowe, umywalki itp. 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

g) opakowania po farbach, olejach, rozpuszczalnikach, 

h) tzw. „twardy plastik” np. krzesła i stoły ogrodowe, zabawki plastikowe, itp. 

i) zużyte opony; 

j) drewno zmieszane i impregnowane, 

k) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. 

l) odpady budowlano - remontowe w ilości do 500 kg, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych 

wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 

budowlanego, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – 

architektonicznej; 

2. W przypadku odpadów budowlano - remontowych powstałych z remontu mieszkania powyżej 500 kg, 

właściciel nieruchomości na własny koszt zamawia sobie kontener w firmie wywozowej, który firma umieści mu 

na posesji. 
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3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności 

gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. 

Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia innych odpadów niż wymienione w ust. 1 

odpadów. 

4. Oddający odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 

a) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez znaki 

informacyjne lub pracowników obsługi PSZOK; 

b) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich 

natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa. 

5. Transport odpadów do wskazanego przez Gminę Chełmiec Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

6. Informację o lokalizacji i godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

w Gminie Chełmiec, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Chełmiec. 

§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

z którym gmina ma zawarta umowę należy zgłaszać do Wydziału Budownictwa, Geodezji i Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec w terminie do 2 dni roboczych od dnia wystąpienia 

niewłaściwego świadczenia usługi tj; 

a) osobiście, 

b) pisemnie, 

c) telefonicznie - nr 18 414-56-48 

d) elektronicznie - mail: sekretariat@chelmiec.pl  

2. Zgłoszenie , o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać: 

a) Imię i nazwisko zgłaszającego, 

b) Adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, 

c) Telefon kontaktowy 

d) Adres korespondencyjny zgłaszającego lub e-mail 

e) Datę i opis niewłaściwego świadczenia usługi 

§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki 

komunalnej przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom odzysku lub 

unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Chełmiec Nr XXV/468/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie 

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

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chełmiec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwała Rady Gminy 

Chełmiec Nr XXVIII/522/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Chełmiec  

Nr XXV/468/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chełmiec 

 i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmiec. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec 

Józef Zygmunt 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 4205

mailto:sekretariat@chelmiec.pl

		2016-07-11T14:05:54+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




