UCHWAŁA NR XIV/139/2016
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 16 marca 2016 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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6r 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), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach RADA GMINY BRZEŹNICA 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. Ustala, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbierane będą odpady:
1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) w tym popiół – w każdej ilości,
2) szkło i opakowania ze szkła, papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne i
opakowania z tworzyw sztucznych, metal i opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady komunalne ulegające
biodegradacji, w tym odpady zielone, zużyte opony, odzież i tekstylia, przeterminowane leki, chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe – zebrane w sposób selektywny - w każdej
ilości.
§ 3. Bezpośrednio z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą
następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) w tym popiół,
2) selektywnie zebrane odpady: szkło i opakowania ze szkła, papier i tektura oraz opakowania z papieru i
tektury, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metal i opakowania z metali, opakowania
wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.
§ 4. 1. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina wyposaży nieruchomości w
worki do zbierania odpadów komunalnych o pojemności 120 litrów.
2. Nieruchomości zamieszkałe wyposażone będą w worki do zbierana i gromadzenia odpadów
selektywnych w następującej kolorystyce:
1) papier i tektura – niebieski,
2) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - brązowy,
3) szkło – zielony,
4) tworzywa sztuczne i metal – żółty,
§ 5. 1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinna być
dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów.
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2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy:
1) zmieszane odpady komunalne w tym popiół - 1 raz w miesiącu,
2) szkło i opakowania ze szkła - 1 raz w miesiącu,
3) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury - 1 raz w miesiącu,
4) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych- 1 raz w miesiącu,
5) metal i opakowania z metali - 1 raz w miesiącu,
6) opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy do roku (marzec i wrzesień) lub we własnym zakresie
mogą być dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 2 razy do roku (marzec i wrzesień) lub we własnym zakresie
mogą być dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
9) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - w ilości maksymalnej do 5 worków o
pojemności 120 litrów na miesiąc lub we własnym zakresie mogą być dostarczone do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
10) zużyte opony - należy przekazywać, podczas zakupu nowych, do punktów wymiany opon – zakładów
wulkanizacyjnych lub we własnym zakresie mogą być dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
11) odzież i tekstylia – należy przekazywać do pojemników ustawionych przez przedsiębiorcę prowadzącego
zbiórkę odzieży używanej lub we własnym zakresie mogą być dostarczone do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
12) przeterminowane leki – należy przekazywać do pojemnika ustawionego w aptece lub we własnym
zakresie mogą być dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
13) chemikalia - należy przekazywać w punktach sprzedaży lub we własnym zakresie mogą być dostarczone
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
14) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe - należy przekazywać do pojemników
ustawionych w placówkach handlowych i oświatowych lub we własnym zakresie mogą być dostarczone do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
15) odpady budowlane i rozbiórkowe - pochodzące z indywidualnie prowadzonych remontów i innych robót
budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru prowadzenia
robót do właściwego organu administracji należy przekazywać we własnym zakresie do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
3. Odbiorowi bezpośrednio sprzed posesji podlegają odpady, o których mowa w ust.2 pkt. 1-9 wystawione
w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników
podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.
Odpady, które zostaną wystawione w innych niż określone powyżej miejscach, nie podlegają odbiorowi.
Dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów
wielkogabarytowych.
4. Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie odbywał się zgodnie z
harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Brzeźnica.
§ 6. 1. Wykonawca usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłoniony w drodze przetargu w
ramach świadczenia usługi, zobowiązany będzie do wyposażenia i prowadzenia na terenie Gminy Brzeźnica
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
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2. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości położonych na
terenie Gminy Brzeźnica w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi mogą
dostarczać odpady zebrane selektywnie: szkło i opakowania ze szkła, papier i opakowania z papieru, tworzywa
sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metal i opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady komunalne
ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, zużyte opony, odzież i tekstylia, przeterminowane leki,
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe.
3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób
selektywny.
4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności
gospodarczej. W stosunku do tych odpadów obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania
odpadami.
5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady budowlane i
rozbiórkowe wytworzone we własnym zakresie w gospodarstwie domowym, na wykonanie których nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonie których nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru
prowadzenia robót do właściwego organu administracji.
6. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości
dostarcza we własnym zakresie i na własny koszt.
7. Przyjęcie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbędzie się po okazaniu
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Brzeźnica.
8. Podmiot obsługujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia
odpadów w przypadku gdy:
1) dostarczone zostaną odpady inne niż wymienione w ust. 2,
2) dostarczone zostaną zmieszane odpady komunalne oraz popiół,
3) dostarczone zostaną odpady nieprawidłowo zabezpieczone (w uszkodzonych nieszczelnych opakowaniach
lub zanieczyszczone),
4) dostarczone zostaną odpady niemożliwe do zidentyfikowania.
9. Dostarczający odpady w przypadku stwierdzenia sytuacji opisanej w ust. 8 zobowiązany jest do
natychmiastowego zabrania odpadów.
10. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w miejscowości Brzezinka na
terenie Oczyszczalni Ścieków.
11. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest dwa razy w miesiącu w każdy pierwszy
i trzeci piątek miesiąca od 12.00 – 18.00.
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy mogą złożyć reklamacjen w
przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do Urzędu Gminy Brzeźnica pisemnie na
adres Urząd Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, telefonicznie na nr tel. 33 8792029 lub
elektronicznie na adres: gmina@brzeznica.pl.
2. Reklamacje o których mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
winni zgłaszać w terminie max. 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości w Urzędzie Gminy
Brzeźnica.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.
§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr XXV/204/2013 Rady
Gminy Brzeźnica z dnia 24 kwietnia 2013 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
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013 roku poz. 3444).
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kozioł
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