UCHWAŁA NR XV/168/16
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 22 czerwca 2016 r.
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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zryczałtowaną opłatę będą
odbierane odpady komunalne mokre w ilości będącej iloczynem liczby mieszkańców danej nieruchomości
i przyjętego normatywu produkcji odpadów (mieszkańca/miesiąc) wynoszącego 20 l oraz odpady komunalne
suche w nieograniczonej ilości.
2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winno być prowadzone z następującą
częstotliwością:
a) odpady wyselekcjonowane: papier i tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
- co najmniej raz w miesiącu,
b) odpady komunalne – zmieszane – do dwóch razy w miesiącu,
c) odpady ulegające biodegradacji – do dwóch razy w miesiącu,
d) odpady wielkogabarytowe – co najmniej raz na półrocze,
e) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego –co najmniej raz na półrocze,
f) odpady zużytych opon – co najmniej raz na półrocze,
g) odpady z przeterminowanych leków będą odbierane z pojemników przy punktach aptecznych według
napełnienia pojemników,
h) odpady zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe będą odbierane
sukcesywnie, po napełnieniu pojemników zlokalizowanych w miejscach publicznych tj. Urząd Gminy,
Zespoły Placówek Oświatowych, Ośrodki zdrowia, Biblioteka Publiczna, GOKIS.
i) odpady budowlane i rozbiórkowe według zgłoszonego telefonicznego zapotrzebowania, co najmniej raz do
roku,
j) wywóz nieczystości ciekłych musi następować, w terminach zapobiegających przepełnieniu i przelaniu się
nieczystości ze zbiorników bezodpływowych na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu.
3. Ustala się częstotliwości usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku:
a) na obszarach gminy – centrum, codziennie,
b) opróżnianie koszy ulicznych – codziennie,
c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarza powinno odbywać się poprzez gromadzenie odpadów
w pojemnikach i kubłach. Nie dopuszcza się składowania odpadów bezpośrednio na gruncie,
d) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać
odpady codziennie, zapewniając właściwy stan sanitarny w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
e) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety niezwłocznie
po zakończeniu imprezy,
f) wszelkie odpady inne wytwarzane przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze są zobowiązane do
usunięcia niezwłocznie celem ograniczenia zanieczyszczenia środowiska.
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4. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów
wielkogabarytowych odbywał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości lub z wyodrębnionego,
urządzonego przez właściciela nieruchomości miejsca w rejonie bramy lub furtki wejściowej, z placyku
gospodarczego, altanki śmieciowej, dostępnych dla jednostki wywozowej.
5. Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w ww. miejscach w dniu
odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem do godziny 7.00.
§ 2. 1. Ustala się, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych poza przyjętym harmonogramem
na dany rok kalendarzowy będzie też prowadzony na gruncie Gminy Wiśniowa w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca w godzinach od 8:00 do 15:00.
2. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty w punkcie
będą odbierane następujące rodzaje odpadów:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) meble i inny sprzęt wielkogabarytowy,
e) zużyte opony,
f) odpady suche z selektywnej zbiórki odpadów,
g) odpady zielone,
h) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
i) Odpady z rozbiórki i remontu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.
§ 4. Traci moc Uchwała nr XVII/163/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa i w poszczególnych sołectwach Gminy Wiśniowa, jak również
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Wiśniowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wiśniowa
Dorota Rokosz
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