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UCHWAŁA NR XXXVI/209/2017
RADY GMINY PCIM
z dnia 6 października 2017 roku
w sprawie: zmiany 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 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XX/114/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 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 – w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
- metale – w tym odpady opakowaniowe z metali;
- tworzywa sztuczne – w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania
wielomateriałowe;
- szkło – w tym opakowania ze szkła;
- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
- pieluchy
3) meble i odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo-budowalne stanowiące odpady komunalne,
przeterminowane leki i chemikalia, opony, zużyte przenośne baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny”.
2.

§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się, że bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą w każdej ilości
następujące odpady:
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1) zmieszane odpady komunalne,
2) selektywnie zebrane odpady komunalne:
a) papier – w tym tektura, metal, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
b) metale – w tym odpady opakowaniowe z metali;
c) tworzywa sztuczne – w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania
wielomateriałowe;
d) szkło – w tym opakowania ze szkła;
e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
f) pieluchy;
3) odpady remontowo-budowlane stanowiące odpady komunalne (pochodzące z remontów
prowadzonych we własnym zakresie) odbierane będą do limitu 500 kg rocznie przypadającego na
nieruchomość;
4) meble i odpady wielkogabarytowe w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny”.
3. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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,
V, IX, X, XI, XII - 1 raz w miesiącu, w miesiącach: VI, VII, VIII – 2 razy w 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, V, IX X, XI, XII - 1 raz
w miesiącu, w miesiącach: VI, VII, VIII, – 2 razy w miesiącu”.
§ 2. Z dniem 31.12.2017r. traci moc uchwała nr XXXIII/187/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 czerwca
2017r. w sprawie: zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od: 01.01.2018r.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

