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UCHWAŁA NR XVII/191/2016
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze. zm.) oraz art. 11 z dnia
28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015r., poz.87), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada
Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się szczegółowy sposób i zakres 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.
2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są odpady powstałe
na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości;
2) odpady zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wielka Wieś, zwany dalej „Regulaminem”:
a) odpady selektywnie gromadzone z papieru i tektury – w każdej ilości,
b) odpady selektywnie gromadzone szklane – w każdej ilości,
c) odpady selektywnie gromadzone z tworzyw sztucznych, metalowe, wielomateriałowe – w każdej ilości,
d) odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – w każdej ilości,
e) odpady zielone ulegające biodegradacji - w każdej ilości,
f) odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
g) odpady budowlane i rozbiórkowe – na podstawie oświadczeń o pochodzeniu odpadu określonego w
Regulaminie - w ilości do 0,5 m3 w skali roku,
h) odpady niebezpieczne, w tym: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny itp. – w każdej ilości,
i) opony – w każdej ilości.
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2. Przez osobę zamieszkałą należy rozumieć osobę, która przebywa na danej nieruchomości w celu
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
§ 2. 1. Odpady powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałych, posegregowane niezgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie traktowane są jako odpady zmieszane.
2. Operator odbierający odpady komunalne, stwierdzając naruszenie zasad selektywnej zbiórki sporządza
protokół zawierający informację o ilości zanieczyszczeń w pojemniku oraz dokumentację fotograficzną
i przekazuje ją jednostce zarządzającej systemem informując o tym właściciela nieruchomości. Może również
wezwać przedstawiciela jednostki zarządzającej systemem, w celu potwierdzenia faktu braku selektywnej
zbiórki.
3. Naruszenie zasad zbiórki selektywnej opisanych w Regulaminie skutkuje utratą stawki preferencyjnej na
okres 3 miesięcy.
§ 3. 1. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli
nieruchomości co dwa tygodnie, wg ustalonego harmonogramu.
2. W przypadku gdy w danej nieruchomości nie zamieszkuje właściciel – postanowienia niniejszej uchwały
dotyczące właścicieli stosuje się również do osób, którym właściciel przekazał nieruchomość do korzystania na
podstawie odrębnego tytułu prawnego lub do spadkobierców właściciela.
§ 4. Segregowane odpady szkła, papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali, opakowań
wielomateriałowych oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji w ramach uiszczonej opłaty, odbierane
są nie rzadziej niż raz w miesiącu wg ustalonego harmonogramu.
§ 5. 1. Odpady zielone ulegające biodegradacji w ramach uiszczonej opłaty, odbierane są co dwa tygodnie
wg ustalonego harmonogramu.
2. Odpady zielone ulegające biodegradacji nie przekazywane firmie odbierającej odpady powinny być
kompostowane lub nieodpłatnie przekazywane do punktu selektywnego odbioru odpadów.
§ 6. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe w ramach uiszczonej opłaty, mogą być przekazane do punktu
selektywnego odbioru odpadów komunalnych w godzinach jego funkcjonowania lub w mobilnych punktach
zbiórki odpadów zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
2. Odbiorowi w mobilnych punktach zbiórki podlegają te odpady komunalne wymienione w ust. 1, które
zostały wystawione w terminach zgodnych z harmonogramem przed posesję, w sposób niezagrażający
uczestnikom ruchu drogowego lub przy pergolach śmietnikowych.
3. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 2 lub
w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.
§ 7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, w ramach uiszczonej opłaty, mogą być
nieodpłatnie przekazane do punktu selektywnego odbioru odpadów w godzinach jego funkcjonowania lub
w mobilnych punktach zbiórki odpadów, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
§ 8. 1. Odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w
szczególności:
1) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,
2) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam oraz opakowania po nich,
3) zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
4) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
5) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,
6) baterie i akumulatory,
7) zużyte kartridże i tonery,
8) przepracowane oleje,
9) przeterminowane leki,
przyjmowane są w punktach selektywnego odbioru odpadów komunalnych.
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2. Punkty selektywnego odbioru odpadów komunalnych przyjmują wyłącznie te odpady opisane w ust. 1,
które zostały dostarczone do nich przez ich wytwórców.
3. Administrator punktu selektywnego odbioru odpadów opisanych w ust.1 może odmówić przyjęcia
odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy.
§ 9. 1. Odbiór odpadów, o których mowa w §3-8, nie może następować w niedziele i święta.
2. Odbieranie odpadów, o których mowa w §4-8, odbywa się:
1) zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów oraz harmonogramem punktów mobilnych ustalonym przez
przedsiębiorcę, z którym Gmina zawrze umowę na odbiór odpadów oraz udostępnionym właścicielom
nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany,
2) w godzinach funkcjonowania punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych.
3. Odpady określone w §8 ust. 1 pkt. 9 przyjmowane są w punkcie selektywnego odbioru odpadów
komunalnych, w godzinach jego funkcjonowania.
§ 10. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające na nieruchomości mogą być przekazywane w ramach
uiszczonej opłaty do punktu selektywnego odbioru odpadów:
1) w ramach własnego transportu,
2) w ramach płatnej usługi transportowej oferowanej przez administratora punktu selektywnego odbioru
odpadów.
2. Zapotrzebowanie na kontener stalowy lub pojemnik na odpady składane są u administratora punktu
selektywnego odbioru odpadów, wraz z oświadczeniem:
1) że roboty budowlane w zakresie powodującym powstawanie odpadów wykonuje sam i nie korzysta z usług
firm budowlanych;
2) w którym wskaże mieszkańca na zlecenie którego zamawia kontener (w przypadku nieruchomości
wielorodzinnej).
§ 11. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości, przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
1. przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, należy zgłaszać do Referatu Podatków i Opłat Urzędu Gminy Wielka Wieś, w terminie 2 dni
roboczych, od stwierdzenia zdarzenia;
2. zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości dokonuje:
1) pisemnie,
2) drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej: odpady@wielka-wies.pl ,
3) telefonicznie, na numer telefonu: 12 419 17 01,
4) osobiście;
3. zgłoszenie powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do
korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi;
4. zgłoszenie dokonane po terminie określonym w ust. 1 oraz anonimowe, nie będzie rozpatrywane, z
zastrzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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§ 14. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXV/246/2012 Rady Gminy
Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. 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 (Dz. U. Woj.
Małopolskiego z 2013 roku, poz. 175), zmieniona Uchwałą Nr IV/34/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10
marca 2015 r. (Dz.U. Woj. Małopolskiego z 2015 roku, poz. 1517).
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w BIP, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielka Wieś oraz
w sołectwach.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś

Zbigniew Mazela

