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UCHWAŁA NR XX/114/2016
RADY GMINY PCIM
z dnia 8 lipca 2016 roku
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 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a także na których znajdują
się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –wypoczynkowe oraz
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są następujące odpady:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) selektywnie zebrane odpady komunalne obejmujące następujące frakcje: papier i tektura, metale, tekstylia,
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło opakowaniowe, pieluchy oraz odpady komunalne
ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano – remontowe, przeterminowane leki
i chemikalia, opony, zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym.
§ 3. 1. Ustala się, że bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą w każdej ilości następujące
odpady:
1) zmieszane odpady komunale,
2) selektywnie zebrane odpady komunalne: papier i tektura, metal, tekstylia, tworzywa sztuczne, szkło,
opakowania wielomateriałowe i pieluchy,
3) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2. Odpady remontowo – budowlane stanowiące odpady komunalne (pochodzące z remontów prowadzonych
we własnym zakresie) odbierane będą do limitu 500 kg rocznie przypadającego na nieruchomość.
§ 4. 1. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek
i placówek służby zdrowia.
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2. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do punktów
zbiórki zlokalizowanych na ternie placówek handlowych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do punktów sprzedaży sprzętu zgodnie
z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1155 ze zm.) oraz do mobilnych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
§ 5. 1. 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 pozostałe, papier, plastik, metal, tekstylia, szkło, pieluchy, – w miesiącach I, II, III, IV, IX, X, XI, XII
- 1 raz w miesiącu, V,VI, VII, VIII – 2 razy miesiącu
b) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – 2 razy w roku podczas
organizowanych zbiórek (wiosna, jesień),
c) odpady problematyczne – 2 razy w roku podczas organizowanych zbiórek (wiosna, jesień).
d) odpady remontowo – budowlane - 2 razy w roku podczas organizowanych zbiórek (wiosna, jesień).
e) odpady biodegradowalne w tym odpady zielone należy zagospodarowywać na nieruchomości na której zostały
wytworzone lub gromadzić w kompostownikach. Odpady biodegradowalne niezagospodarowane
na nieruchomości we własnym zakresie będą odbierane od właścicieli nieruchomości z częstotliwością w miesiącach I, II, III, IV, IX, X, XI, XII - 1 raz w miesiącu, V,VI, VII, VIII – 2 razy miesiącu.
2. W zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych organizowane będą mobilne punkty
selektywnego zbierania odpadów podczas zbiórek odpadów o których mowa w § 5 pkt 1 ppkt b,c,d.
3. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów remontowo –
budowlanych 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 pkt 1.
4. Odpady wymienione w pkt 1 powinny być wystawione przez właścicieli nieruchomości w ustalonych
powyżej miejscach w dniu odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem do godziny 7.00
§ 6. 1. Harmonogram wywozu odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych, odpadów
pozostałych (zmieszanych), papieru, plastiku, metalu, tekstyliów, szkła, pieluch, 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, odpadów remontowo - budowlanych 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.
§ 7. 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.
§ 8. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
w następujący sposób:
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1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu,
nie później jednak niż 3 dni od dnia, w których usługa została niewłaściwie wykonana.
2. Zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy Pcim, 32-432 Pcim - dalej zwanym Urzędem, osobiście,
telefonicznie, pisemnie, pocztą, pocztą elektroniczną na adres info@pcim.pl.
3. Urząd niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni, zgłasza przedsiębiorcy odbierającemu odpady
wskazując nienależyte wykonanie usługi na danej nieruchomości i ustalając termin należytego wykonania usługi.
4. Przedsiębiorca dokonuje odbioru reklamacyjnego lub niezwłocznie kontaktuje się ze zgłaszającym,
ustalając z nim dogodny termin odbioru.
§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXVI/236/2013 Rady Gminy Pcim
z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwała
Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego .
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

