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UCHWAŁA NR XXIII/243/17
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wiśniowa
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/164/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa” wprowadza się
następujące zmiany:
1. Załącznik do Uchwały Nr XV/164/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia22 czerwca 2016 roku w rozdziale I,
§ 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami - należy rozumieć Plan Gospodarki
Odpadami Województwa Małopolskiego przyjęty uchwałą Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku z późn. zm.;
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2. Załącznik do Uchwały Nr XV/164/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 czerwca 2016 roku w rozdziale I,
§ 2 pkt 14, 17, 18 i 20 otrzymują brzmienie: Punkt 14 Stawkach opłat – należy przez to rozumieć wysokość
opłat uiszczanych przez właściciela nieruchomości lub najemcę Urzędowi Gminy Wiśniowa za odbiór odpadów
komunalnych przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali miesiąca i roku, których wysokość
skalkulowana jest z uwzględnieniem ilości wytwarzanych przez jedną osobę odpadów, kosztów ich odbioru,
transportu, selekcji, odzysku, recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form
unieszkodliwiania odpadów oraz kosztów administracyjnych związanych z prowadzeniem przez Gminę
gospodarki śmieciowej stosownie do zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pierwsze
oszacowanie ilości odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez jedną osobę dokonano w oparciu o dane
zawarte w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego przyjęty przez Sejmik Województwa
Małopolskiego Uchwałą Nr XXXIV/509/17 z dnia 27 marca 2017 roku z pózn.zm.; Punkt 17 Poziomie redukcji
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, które gmina jest
zobowiązana osiągnąć – należy rozumieć zapisy ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U.
z 2016 r. poz.1987 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz
sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r., poz.676 z późn. zm.), Punkt
18 Poziomie redukcji, przygotowania do ponownego użycia i odzysku - należy przez to rozumieć zapisy
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
(Dz. U. z 2016r., poz. 2167z późn. zm.), Punkt 20 Sprawozdawczość o odebranych odpadach komunalnych,
odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi –
należy przez to rozumieć zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 17 czerwca 2016 rokuw sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych
nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 934z późn. zm.).
3. Załącznik do Uchwały Nr XV/164/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 czerwca 2016 roku w rozdziale II,
§ 1 pkt 1, 16, 28 otrzymuje brzmienie: Punkt 1 Wyposażenie nieruchomości, szczegółowo opisanej w Rozdziale
III, w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz do selektywnego zbierania odpadów
wytworzonych w gospodarstwie domowym tj: papieru, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpadów ulegających
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zużytych opon, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, mebli innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego,
zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowych i samochodowe, przeterminowanych leków.
Utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki na
frakcje odpadów mają być odpowiedniego koloru i oznaczone napisem: Papier, Szkło, Metale i tworzywa
sztuczne, Bio, Punkt 16 Uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji lub
przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza się
pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu. Punkt
28 Selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej (np. medycznej, weterynaryjnej, itd.) wraz z postępowaniem z nimi
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U .z 2016 r., poz.1987
z późn. zm.).
4. Załącznik do Uchwały Nr XV/164/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 czerwca 2016 roku w rozdziale
III, § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Punkt 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
i tektury, metali i tworzywa sztuczne, tworzą gminny system selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki do
selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowane w miejscach publicznych mają pojemność od 0,8 do 1,5m3 i kolory
przypisane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone stosownie do rozporządzenia w sprawie
szczegółowego sposobu postepowania z odpadami opakowaniowymi. Na terenie Gminy Wiśniowa odpady
gromadzone selektywnie będą zbierane do worków:
- niebieski oznaczony napisem „Papier” przeznaczony na odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
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- zielony oznaczony napisem „Szkło” przeznaczony na odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła
bezbarwnego i kolorowego,
- żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” przeznaczony na odpady opakowaniowe z metali,
odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,
- brązowy oznaczony napisem „Bio” przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów.
§ 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 Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Wiśniowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
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