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UCHWAŁA NR XXVI/225/13
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wiśniowa".
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r., poz. 594), oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, Rada Gminy Wiśniowa uchwala,
co następuje :
§ 1. W uchwale Nr XVII/159/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa" wprowadza się
następujące zmiany:
1) W załączniku nr 1 do uchwały w rozdziale I, § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zakład Zagospodarowania odpadów – należy przez to rozumieć Zakład Zagospodarowania
odpadów wskazany w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, przyjętym przez
Sejmik Województwa Małopolskiego;”;
2) W załączniku nr 1 do uchwały w rozdziale I, § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć
Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazane w Planie Gospodarki Odpadami
Województwa Małopolskiego, przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego;”;
3) W załączniku nr 1 do uchwały rozdział II, § 1 ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Wystawiania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych stosownie do terminów ich odbioru,
przed wejście na teren nieruchomości. W przypadku braku dostępu do pojemników i worków dla
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne (np. braku przejezdności drogi,), właściciel
nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki i worki
przed nieruchomość tak, aby umożliwić odbiór odpadów”;
4) W załączniku nr 1 do uchwały rozdział II, § 1 ust. 16 otrzymuje brzmienie:
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„16. Odpady komunalne będą przekazywane w pojemnikach lub workach oznaczonych logiem podmiotu
gospodarczego, który wygra przetarg ogłoszony przez Gminę Wiśniowa na odbiór odpadów
komunalnych wraz z selektywnie gromadzonymi, problematycznymi, niebezpiecznymi wytworzonymi
w gospodarstwach domowych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 391)”; Właściciele nieruchomości są zobowiązani do oznakowania
pojemników na odpady zmieszane oraz worków na odpady segregowane naklejką z nadrukowanym
adresem z którego będzie wynikać miejsce wytworzenia odpadów. Naklejka z adresem nieruchomości
oraz numerem karty prowadzonej przez Urząd Gminy w Wiśniowej będzie dostarczona mieszkańcom
bezpłatnie. Naklejki będą dostarczone mieszkańcom do domów lub będzie je można odebrać w Urzędzie
Gminy w Wiśniowej.
5) W załączniku nr 1 do uchwały rozdział III, § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą, są zobowiązani ustawić w miejscach
publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę, które niezależnie od
indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, szkła, papieru, tektury, tekstyliów
i metali, tworzą gminny system selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów zlokalizowane w miejscach publicznych mają pojemność od 0,8 do 1,5 m³ i kolory przypisane
do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone stosownie do rozporządzenia w sprawie szczegółowego
sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr.219, poz.1858). Na terenie Gminy
Wiśniowa odpady gromadzone selektywnie będą zbierane do worków:
- niebieski: przeznaczony na papier i tekturę opakowaniową i nieopakowaniową, tekstylia;
- zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe i bezbarwne;
- żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych, z blachy stalowej i aluminiowej oraz
metale i opakowania wielomateriałowych;
- czarny: przeznaczony na opakowania ulegające biodegradacji.”;
6) W załączniku nr 1 do uchwały rozdział III, § 2ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie
nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób
pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych zasad. Pojemniki w postaci
worków na odpady niesegregowane dostarczane są właścicielowi nieruchomości nieodpłatnie przez
podmiot uprawniony. Worki na odpady segregowane są właścicielom nieruchomości oraz najemcom
(właścicielom lokali) dostarczane przez podmiot uprawniony nieodpłatnie.
Worki na odpady
będą dostarczane mieszkańcom na bieżąco właścicielowi nieruchomości w systemie: za każdy odebrany
napełniony worek danej frakcji odpadów wykonawca na posesji pozostawia worek pusty. Dodatkowo
mieszkańcy w przypadku braku worków będą mogli je odebrać w budynku Urzędu Gminy w Wiśniowej
w godzinach jego pracy.”;
7) W załączniku nr 1 do uchwały rozdział III, § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy
ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma należy
wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren
nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego
w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach”;
8) W załączniku nr 1 do uchwały rozdział III, w § 3 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Worki z wyselekcjonowanymi odpadami na papier, szkło oraz tworzywo sztuczne z metalem
powinny być oddawane po ich napełnieniu minimum w 75 % objętościowo.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa i w poszczególnych sołectwach Gminy Wiśniowa, jak również
na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–3–

Poz. 5837

§ 4.
1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik

