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UCHWAŁA NR XXXVI/236/2013
RADY GMINY PCIM
z dnia 21 czerwca 2013 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 z późn. zm.)
Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, położonej na terenie Gminy Pcim, opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane będą wytwarzane w gospodarstwach
domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:
- odpady ulegające biodegradacji,
- zmieszane odpady komunalne (pozostałe),
- papier, plastik, metal, tekstylia,
- szkło,
- pieluchy,
- odpady zielone,
- odpady wielkogabarytowe w tym zużyte opony,
- odpady problematyczne. Odpady wymienione w ust. 1 powyżej odbierane są od właściciela nieruchomości
w każdej zebranej ilości.
2. Odpady problematyczne należy przekazać podmiotowi odbierającemu odpady podczas organizowanych
zbiórek tych odpadów lub oddawać w punktach uczestniczących w ich zbiórce. Adresy tych punktów będą
podawane do publicznej wiadomości.
3. Odpady wielkogabarytowe oraz opony nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawić je
przed wejściem na teren nieruchomości lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę
nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony, zgodnie z harmonogramem.
4. Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, należy zbierać w workach lub kontenerach
udostępnionych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady bezpłatnie do 500 kg rocznie dla danej
nieruchomości.
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5. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Pcim będzie
prowadzone zgodnie z przyjętym przez Gminę Pcim Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na
terenie Gminy Pcim oraz podanym do publicznej wiadomości harmonogramem, z następującą
częstotliwością:
a) odpady ulegające biodegradacji, odpady pozostałe, papier, plastik, metal, tekstylia, szkło, pieluchy,
odpady zielone– 12 razy w roku,
b) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – 2 razy w roku podczas organizowanych zbiórek,
c) odpady problematyczne – 2 razy w roku podczas organizowanych zbiórek.
6. W zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych organizowane będą mobilne punkty
selektywnego zbierania odpadów podczas zbiórek odpadów problematycznych.
7. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pozostałych
odpadów problematycznych 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 z częstotliwością i w okresach,
określonych w ust. 4.
8. Pojemniki, worki z odpadami oraz pozostałe odpady wymienione w ust. 4 powinny być wystawione przez
właścicieli nieruchomości w ustalonych powyżej miejscach w dniu odbioru zgodnie z ustalonym
harmonogramem do godziny 7.00.
§ 2.
1. Harmonogram wywozu odpadów ulegających biodegradacji, odpadów pozostałych (zmieszanych), papieru,
plastiku, metalu, tekstyliów, szkła, pieluch, odpadów zielonych, będzie dostarczony mieszkańcom w formie
ulotki, ponadto publikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Pcim oraz dostępny w Urzędzie Gminy.
2. Informacja o organizowanych zbiórkach: odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz pozostałych odpadów problematycznych podawana będzie do
publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Pcim oraz tablicach
ogłoszeń na terenie Gminy Pcim.
3. Informacja o sposobie segregacji poszczególnych odpadów podana zostanie do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Pcim oraz na ulotkach informacyjnych.
4. Przedsiębiorca który zostanie wyłoniony w drodze przetargu wyposaży nieruchomości w worki
przeznaczone do segregacji odpadów nieodpłatnie. Worki na odpady przekazywane będą na bieżąco
właścicielowi nieruchomości na frakcje odpadów, które zostały odebrane.
§ 3. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub
unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXII/213/2013 Rady Gminy Pcim
z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 6.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka

