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UCHWAŁA NR XXII.157.2016
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 17 marca 2016 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania
i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy KrynicaZdrój
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są następujące odpady:
1) papier;
2) metal;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe.
2. Odpady wymienione w ust. 1 odbierane są w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości.
3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są przez punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstałe na nieruchomościach, na których zamieszkują
mieszkańcy:
1) papier;
2) metal;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
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9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) zużyte opony;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 1m3 od gospodarstwa
domowego w roku kalendarzowym.
§ 2. 1. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji odbierane
są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:
a) zabudowa jednorodzinna co najmniej co dwa tygodnie,
b) zabudowa wielorodzinna – co najmniej co tydzień, w przypadku części wiejskiej gminy częstotliwość
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji może
być rzadsza – co najmniej raz na miesiąc.
2. Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe odbierane są z nieruchomości
zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem:
a) w zabudowie jednorodzinnej co najmniej raz na miesiąc,
b) w zabudowie wielorodzinnej co najmniej co dwa tygodnie.
3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest dostarczany mieszkańcom w formie kalendarza
komunalnego przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej
Gminy Krynica-Zdrój oraz dostępny w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju.
4. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości lub miejsc wyznaczonych przez Gminę
dwa razy w roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki i miejscach odbioru Gmina podaje do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej gminy Krynica-Zdrój oraz
w Biuletynie Informacyjnym Gminy Krynica-Zdrój.
§ 3. 1. W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdujący się na terenie składowiska odpadów Uroczysko
Głębokie w Krynicy-Zdroju.
2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają
we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Informację o godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych gmina podaje
do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Krynica-Zdrój. Informacja ta zamieszczana jest także
na harmonogramie wywozu odpadów z nieruchomości.
§ 4. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą
zgłaszać reklamacje w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: ul. Kraszewskiego 7,
33-380 Krynica-Zdrój lub telefonicznie pod nr tel. 18 472 55 46 w poniedziałki w godzinach 8.00–16.00,
w pozostałe dni w godzinach 7.30–15.30.
§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVII.211.2013 Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek

