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UCHWAŁA NR V/419/2018
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d, ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, Rada Gminy Dębno uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
1) rodzaje i ilość odbieranych odpadów komunalnych,
2) częstotliwość odbieranych odpadów komunalnych,
3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dębno,
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez podmiot
prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dębno.
§ 2. 1. W zamian za wniesioną na rzecz Gminy Dębno opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dębno odbierane są następujące odpady
powstałe na nieruchomościach:
1) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,
2) selektywnie zebrane odpady komunalne obejmujące następujące frakcje:
- papier,
- szkło,
- metale,
- tworzywa sztuczne,
- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
3) odpady wielkogabarytowe, w tym meble,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektroodpady),
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5) zużyte baterie i akumulatory,
6) odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe,
7) zużyte opony,
8) tekstylia
9) niektóre odpady niebezpieczne (żarówki, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, oleje odpadowe),
10) żużel i popioły.
1. W ramach usługi, o której mowa w § 1, od właścicieli nieruchomości co najmniej jeden raz w miesiącu
z zabudowy jednorodzinnej oraz jeden raz w tygodniu
z zabudowy wielolokalowej będą odbierane zmieszane odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach
i odpady segregowane zgromadzone w odpowiednio oznakowanych workach w każdej ilości.
2. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 i 2 odbywa się zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Dębno zawarła umowę na odbiór
i zagospodarowanie odpadów, udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być
dokonywany oraz dostępnym na stronie internetowej:
www.gminadebno.pl
3. Poza harmonogramem, o którym mowa w ust. 3, właściciele nieruchomości zamieszkałych, odpady
wymienione w § 2 ust.1 pkt 2 – 10, mogą dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych na zasadach określonych w § 4 i 5.
4. Rodzaje oraz ilość pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, jak
również sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów został określony w regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Dębno.
§ 3. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości mogą zgłosić do Urzędu Gminy Dębno osobiście,
telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail:
sekretariat@gminadebno.pl
) w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
2. Każde zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, będzie indywidualnie rozpatrywane przez upoważnionych
pracowników Urzędu Gminy Dębno bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zgłoszenia.
§ 4. 1. Gmina Dębno realizuje odbiór odpadów komunalnych również przez Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych zlokalizowany w miejscowości Wola Dębińska na działce nr 452.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK zostają określone w regulaminie PSZOK, stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1, do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych można dostarczać odpady określone w § 2 ust.1 pkt 2 – 10.
1. Odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe mogą być oddawane do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w ilości nie większej niż 500 kg na gospodarstwo domowe na rok.
2. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia właściciel we
własnym zakresie i na własny koszt.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Matura
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/419/2018
Rady Gminy Dębno
z dnia 27 czerwca 2018 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNANYCH W GMINIE DĘBNO
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Gminie Dębno prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno, w dalszej części zwanym
PSZOK.
2. PSZOK dla Gminy Dębno jest zlokalizowany na dz. nr 452 w miejscowości Wola Dębińska.
3. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 -16.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz
świąt.
4. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Dębno określone
w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK w Woli Dębińskiej przyjmowane są nieodpłatnie w ramach
pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
- zmieszane odpady komunalne,
- odpady zawierające azbest,
- materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,
- części samochodowe,
- zmieszane odpady budowlane,
- odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych
znajdujących się wewnątrz tego opakowania,

w stopniu

powodującym

wyciek

substancji

- odpady inne niż komunalne.
7. Przyjęcie odpadów dokonywane jest po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów i ich zgodności
z wykazem przyjmowanych odpadów, ich składu, zabezpieczenia i czystości.
8. Pracownik obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów
w przypadku, gdy stwierdzi, że przywiezione odpady oraz ich ilość są niezgodne
z regulaminem.
9. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i używania źródła otwartego ognia.
10. W PSZOK jest prowadzony punkt napraw sprzętu, urządzeń, mebli w celu ich przygotowania do
ponownego wykorzystania.
11. W godzinach funkcjonowania PSZOK udostępniona jest tematyczna ścieżka edukacyjna.
12. W PSZOK ewidencjonuje się ilości przyjętych odpadów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu. Ewidencjonowaniu podlegają również odpady przekazywane uprawnionym
podmiotom celem ich zagospodarowania.
13. Pracownik PSZOK nie rozładowuje i nie umieszcza w pojemnikach przywiezionych odpadów,
wskazuje jedynie miejsce, pojemnik lub kosz, gdzie dostarczający powinien umieścić odpad.
14. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK zostaje potwierdzone na formularzu przyjęcia odpadów
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
15. Korzystanie z PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Załączniki do regulaminu:
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1. Ilość i rodzaj odpadów przyjmowanych w ramach opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
w PSZOK.
2. Wzór raportu miesięcznego z przyjętych odpadów do PSZOK
3. Formularz przyjęcia odpadów.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/419/2018
Rady Gminy Dębno
z dnia 27 czerwca 2018 r.
ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PUNKCIE
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNCYH
Charakterystyka /Opis

mieszkaniec
Rodzaj odpadu

Makulatura np.: opakowania z papieru i tektury,
gazety, katalogi, torby papierowe, zeszyty,
książki:
Szkło np.: opakowania szklane w postaci
słoików,
butelek;
Tworzywa sztuczne np.: opakowania z tworzyw
sztucznych w postaci butelek po: napojach,
płynach, szamponach, chemii gospodarczej;
Opakowania wielomateriałowe np.: kartoniki po
mleku, sokach;
Opakowania z metali np.: opakowania w postaci
puszek alu i fe po napojach i innych produktach
spożywczych.

Odpady budowlane, rozbiórkowe
i remontowe w postaci np.:
- gruzu np.: betonowego,
ceglanego;
- tworzyw sztucznych np. wanny,
brodziki, rury, styropian
budowlany;
- metalu np.: wanny brodziki, rury;

Papier i tektura
Opakowania z papieru i tektury
Szkło
Opakowania ze szkła
Tworzywa sztuczne
Opakowania z tworzyw sztucznych
Metale
Opakowania z metali
Opakowania wielomateriałowe

Kod
Ilość odpadu
odpadu
[Mg/rok]
Odpady „surowcowe”
20 01 01
15 01 01
20 01 02
15 01 07
20 01 39
PSZOK
15 01 02
bezpłatnie
20 01 40
bez
15 01 04
15 01 05
ograniczeń

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 06

firma – wytwórca odpadu/ domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
Rodzaj odpadu
Kod
Ilość odpadu
odpadu
[Mg/rok]
Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

Opakowania ze szkła
Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 07
15 01 02

Opakowania z metali

15 01 04

Opakowania wielomateriałowe

15 01 05

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 06

Odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe
Odpady betonu oraz gruz betonowy
17 01 01
z rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
17 01 02
PSZOK
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
17 01 07
odpadowych
materiałów
ceramicznych
bezpłatnie
i elementów
wyposażenia
inne
niż
wyłącznie
wymienione w 17 01 06
Odpady innych materiałów ceramicznych
17 01 03
od
i elementów wyposażenia
wytwórcy
Usunięte tynki, tapety, okleiny
17 01 80
odpadu
Drewno
17 02 01
nie więcej
Szkło
17 02 02
Tworzywa sztuczne
17 02 03
niż 500 kg
Żelazo i stal
17 04 05
na
Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż
17 05 04
gospodarstw
wymienione w 17 05 03
Zmieszane odpady z budowy, remontów
17 09 04
o
i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,
domowe
na
17 09 02 i 17 09 03

nie dotyczy

PSZOK
bezpłatnie
bez
ograniczeń
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/419/2018
Rady Gminy Dębno
z dnia 27 czerwca 2018 r.
Załącznik nr 2 do regulaminu PSZOK
Tabela 1 miesięczny (zbiorczy) raport przyjęcia odpadów do PSZOK
1
2
3
4

Okres raportowania [miesiąc i rok]
Łączna ilość godzin pracy (gotowość przyjęcia PSZOK)
[godz.]
Faktycznie przyjęta do zagospodarowania w PSZOK
w danym okresie ilość odpadów komunalnych [Mg]
Uwagi/problemy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy

Tabela 2 miesięczny (szczegółowy) raport przyjęcia odpadów do PSZOK

Kod odpadu
15 01 01
20 01 01
15 01 02
20 01 39
15 01 04
20 01 40
15 01 05
15 01 06
15 01 07
20 01 02
15 01 03
20 01 38
20 01 10
20 01 11
20 02 02
20 01 21
20 01 33
20 01 34
20 01 31
20 01 32
20 01 13
20 01 19
20 01 27
20 01 28
20 01 29
20 01 30
20 01 80
16 02 16
20 01 25

15 01 10
20 03 07
16 01 03

ODPADY PRZYJĘTE DO PSZOK
w okresie: …………………………
Nazwa odpadu
Odpady surowcowe

Jednostka

Papier i tektura (w tym opakowania z papieru i tektury)

Mg

Tworzywa sztuczne (w tym opakowania z tworzyw sztucznych
(PET,PE, i PP, HDPE, LDPE))

Mg

Metale (w tym opakowania z metali) – żelazne i nieżelazne

Mg

Opakowania wielomateriałowe

Mg

Opakowania ze szkła i szkło nieopakowane

Mg

Odpady z drewna

Mg

Odzież i tekstylia

Mg

Gleba i ziemia zmieszana z gruzem
Odpady niebezpieczne
Zużyte żarówki energooszczędne
(świetlówki)
Zużyte baterie i akumulatory

Mg
i lampy

fluorescencyjne

Mg
Mg

Przeterminowane leki

Mg

Inne chemikalia

Mg

Oleje odpadowe
Inne odpady niebezpieczne (np. opakowania zawierające
pozostałości
substancji
niebezpiecznych
lub
nimi
zanieczyszczonych (np. środkami ochrony roślin I i II klasy
toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne))
Odpady wielogabarytowe
Odpady wielkogabarytowe
Zużyte opony
Odpady remontowe z gospodarstw domowych

Mg
Mg

Mg
Mg

Ilość
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Gruz
budowlany
oraz
Inne
odpady
budowlane
i poremontowe (w tym zmieszane odpady budowlane)

Mg

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Mg

Odpady zielone i ewentualne inne odpady komunalne ulegające
biodegradacji
Żużle i popiły
SUMA

…..………..…………………………

Mg
Mg

Data i podpis osoby
sporządzającej
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/419/2018
Rady Gminy Dębno
z dnia 27 czerwca 2018 r.
Załącznik nr 3 do Regulaminu PSZOK
Formularz przyjęcia odpadów
Nr formularza ……

w dniu ………………….
Przekazujący odpady
Imię i nazwisko właściciela nieruchomości

Adres nieruchomości
Rodzaje odpadów

Kody odpadów

Szacunkowa ilość odpadów

1.

2.

3.

4.

Odpady nie spełniające kryteriów przyjęcia do PSZOK

Oświadczam, że mieszkam na terenie Gminy Dębno i jestem objęty/a system gospodarki odpadami oraz
wniosłem/am opłatę z tytułu zagospodarowania odpadów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do ewidencji
dostarczanych odpadów komunalnych i jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana/y
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno, Wola
Dębińska 240, 32-852 Dębno zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. U. 2018 r, poz. 1000)
Podpis przyjmującego odpady:

Podpis osoby przekazującej odpady:

……………………………….

……………………………………..

