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UCHWAŁA NR XXVIII/287/2013
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany 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 oraz 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.) w związku z art. 6r 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, poz. 951),
Rada Gminy Wielka Wieś uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXV/246/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 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, w następujący sposób:
1. W dotychczasowym § 1 ust. 1 pkt. 2), dodaje się lit. j), w następującym brzmieniu:
„j) popiół – w każdej ilości”.”.
2. W dotychczasowym § 1, dodaje się ust. 3, w następującym brzmieniu: „W zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedsiębiorca z którym zostanie zawarta umowa będzie
zobowiązany:
a) wyposażyć właścicieli nieruchomości w ramach pierwszego wyposażenia w pojemniki na odpady
komunalne
b) dostarczyć worki do selektywnej zbiórki odpadów, właścicielom nieruchomości którzy zadeklarowali
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.”
3. Dotychczasowy § 6 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „2. Odbiorowi w mobilnych punktach zbiórki
podlegają te odpady komunalne wymienione w ust. 1, które zostały wystawione w terminach zgodnych
z harmonogramem, w wyznaczonych punktach”
4. Dotychczasowy § 6 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „3. Odpady komunalne wymienione w ust.
1 wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 2 nie podlegają odbiorowi”
5. Dotychczasowy § 7 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz
zużyte opony, w ramach uiszczonej opłaty, mogą być nieodpłatnie przekazane do punktu selektywnego
odbioru odpadów w godzinach jego udostępniania lub w mobilnych punktach zbiórki odpadów, zgodnie
z harmonogramem odbioru odpadów, w wyznaczonych punktach”


Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodę Małopolskiego.
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6. Dotychczasowy § 10 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające na
nieruchomości będą odbierane przez przedsiębiorcę w ramach zawartej umowy w ilości do 0,5 m3w skali
roku
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające na nieruchomości mogą być przekazywane w ramach
uiszczonej opłaty do punktu selektywnego odbioru odpadów:
a) w ramach własnego transportu,
b) w ramach płatnej usługi transportowej oferowanej przez administratora punktu selektywnego odbioru
odpadów
3. Zapotrzebowanie na kontener stalowy lub pojemnik na odpady składane są do, wraz z oświadczeniem:
a) że roboty budowlane w zakresie powodującym powstawanie odpadów wykonuje sam i nie korzysta z usług
firm budowlanych;
b) w którym wskaże mieszkańca na zlecenie którego zamawia kontener (w przypadku nieruchomości
wielorodzinnej).”
§ 2. Pozostałe postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXV/246/2012 Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 grudnia 2012 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.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
Krystyna Sułko

