UCHWAŁA NR XVIII/139/16
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 30 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 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
4) zasady wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych
- w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości z nieruchomości, według podziału na
następujące frakcje:
1) odpady zmieszane,
2) odpady ulegające
biodegradacji,

biodegradacji:

zielone,

kuchenne

oraz

odpady

opakowaniowe

ulegające

3) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
4) szkło,
5) papier i tektura,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe.
2. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów, wg podziału na frakcje wymienione w ust. 1, zapewnia Gmina
Pleśna
§ 3. 1. Właściciel nieruchomości wydziela ze strumienia odpadów komunalnych pozostałe, nie wymienione w
§2, odpady podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania i dostarcza je do wyznaczonych na terenie gminy
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane są:
1) meble i inne odpady wielkogabarytowe: urządzenia
sztucznych, metalu, nie mieszczące się w pojemnikach, itp.;

sanitarne,

duże

odpady

z

tworzyw

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: sprzęt AGD i RTV, itp.;
3) chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, oraz opakowania po chemikaliach, w tym aerozolach, itp.;
4) zużyte baterie i akumulatory, w tym świetlówki, itp.;
5) odpady ulegające biodegradacji: odpady zielone o dużych rozmiarach, nie mieszczące się w pojemnikach,
pochodzące z pielęgnacji lub usunięcia drzew i krzewów: gałęzie i korzenie drzew i krzewów, choinki, itp.;
6) drewno malowane i impregnowane, itp.;
7) tekstylia: zużyta odzież, itp.;
8) zużyte opony;
9) papier i tektura;
10) tworzywa sztuczne;
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11) szkło;
12) opakowania wielomateriałowe;
13) metal
3. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, znajdujących się na terenie gminy, ustawia się
oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych, określonych w ust. 2.
4. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie dostarczają do punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych odpady komunalne zebrane w sposób selektywny według frakcji określonych w ust. 2.
§ 4. 1. Papier i tektura, w tym makulatura, dodatkowo zbierane w ramach konkursów ekologicznych są
odbierane z miejsc ich gromadzenia określonych w regulaminach konkursów.
2. Przeterminowane leki, po wydzieleniu ze strumienia odpadów komunalnych, odbierane są od właścicieli
nieruchomości wyłącznie przez apteki w m. Pleśna i Janowice.
3. Zużyte baterie można wrzucać do oznaczonych pojemników przeznaczonych na w/w odpady
rozmieszczonych w następujących punktach na terenie Gminy Pleśna:
1) Urząd Gminy Pleśna;
2) Szkoła Podstawowa w Pleśnej;
3) Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach;
4) Szkoła Podstawowa w Lichwinie;
5) Szkoła Podstawowa w Janowicach;
6) Szkoła Podstawowa w Lubince;
7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie;
8) Zespół Szkolno Przedszkolny w Rzuchowej;
9) Gimnazjum w Pleśnej.
§ 5. Od właściciela nieruchomości odbierana jest każda ilość zebranych odpadów komunalnych, według frakcji
określonych w § 2-4.
§ 6. 1. Odpady komunalne odbierane są od właściciela nieruchomości według częstotliwości określonej w ust.
2-5.
2. Odpady komunalne zmieszane zebrane przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w zabudowie
jednorodzinnej, są odbierane przez uprawnionego przedsiębiorcę zgodnie z harmonogramem dostarczonym
właścicielowi nieruchomości, uwzględniającym minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
zmieszanych z nieruchomości co 2 tygodnie.
3. W przypadkach wystąpienia konieczności dodatkowego odbioru - poza harmonogramem - odpadów
zebranych przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, w celu zapewnienia utrzymania właściwego stanu
sanitarnego i porządkowego na nieruchomości, uprawniony przedsiębiorca dokona odbioru odpadów z tej
nieruchomości w terminach uzgodnionych z nim przez właściciela nieruchomości.
4. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych selektywnie zebranych z nieruchomości wynosi:
1) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
2) szkło, papier i tektura - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
3) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
5. Odpady:
1) meble i inne odpady wielkogabarytowe: urządzenia sanitarne, duże odpady z tworzyw sztucznych, metalu, nie
mieszczące się w pojemnikach, itp.;
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: sprzęt AGD i RTV, itp., dodatkowo odbierane są raz w roku (na
wiosnę) w terminie wyznaczonym w harmonogramie dostarczonym właścicielom nieruchomości.
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6. Pozostałe odpady komunalne selektywnie zebrane na nieruchomości, określone w § 3 ust. 2, odbierane są od
właścicieli nieruchomości w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ustalonych dniach i
godzinach przyjmowania odpadów.
§ 7. Ustala się, że z pobranych od właścicieli opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokryje
koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych.
§ 8. Harmonogramy odbioru odpadów zostaną udostępnione mieszkańcom przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady oraz umieszczone na stronie internetowej gminy.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXII/182/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012 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.
§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Janusz Jarząb
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