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UCHWAŁA NR XVI/172
RADY GMINY MUCHARZ
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę.
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.6 r. ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy
Mucharz uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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.
§ 2.
1. Ustala się ,że od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów
komunalnych.
2. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli według podziału na frakcje określone w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mucharz.
§ 3.
1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1) niesegregowanych dwa razy w miesiącu,
2) segregowanych (papier, metal, plastik, szkło, odpady biodegradowalne, popiół, żużel i drobny materiał
budowlany, pampersy i inne odpady higieniczne) raz w miesiącu,
3) wielkogabarytowych ,zużytych opon dwa razy w roku
2. Szczegółowe informacje dotyczące terminu i miejsca odbioru odpadów komunalnych zostaną określone
w harmonogramie ogłoszonym na stronie internetowej i w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Właściciele nieruchomości, na których czasowo zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się
odpadów komunalnych w sposób systematyczny poprzez wystawianie worków, w terminach określonych
w ust.1 pkt.1-3 lub poza terminem w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
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§ 4.
1. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych zebrany w sposób selektywny każdy rodzaj odpadu.
2. Wójt Gminy Mucharz podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty lokalizację takiego punktu oraz terminy jego otwarcia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mucharz.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Mucharz.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

