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UCHWAŁA NR XVI/135/2016
RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. , poz. 446), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 250), Rada Gminy
w Książu Wielkim uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Książ Wielki i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej uchwały od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:
1. dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osób:
a) jeden pojemnik o pojemności 120 l,
b) po jednym worku 110 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny:
makulatura, tworzywa sztuczne i metal, szkło, c.po jednym worku 80 l z folii PE-HD na odpady zielone
ulegające biodegradacji,
2. dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osób:
a) dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik 240 l i jeden pojemnik 120 l lub inne urządzenie
o pojemności nieprzekraczającej 0,36 m3,
b) dwa worki 110 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny:
makulatura, tworzywa sztuczne i metal, szkło,
c) dwa worki 80 l z folii PE-HD na odpady zielone ulegające biodegradacji,
3. dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:
a) jak w pkt 2 a) oraz dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 120 l na każde kolejne 2 osoby lub jeden
pojemnik 240 l na każde kolejne 4 osoby lub inne urządzenie o pojemności nieprzekraczającej
wielokrotności m3 przypadających na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość,
b) jak w pkt 2 b) oraz dodatkowo jeden worek 110 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów
odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 4 osoby,
c) jak w pkt 2 c) oraz dodatkowo jeden worek 80l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów zielonych
ulegających biodegradacji na każde kolejne 4 osoby,
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4) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych urządzenia o objętości 0,12 m3 na 4 osoby.
2. Ponad limit określony w ust. 1 pkt 1-3 właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
zmieszane odpady komunalne mogą bezpłatnie oddawać w workach lub pojemnikach na odpady zmieszane.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest odebrać każdą
ilość odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości zamieszkałej. Przedsiębiorca ten jest
zobowiązany dostarczyć bezpłatnie worki lub pojemniki na odpady segregowane (i ewentualnie w razie
potrzeby na odpady zmieszane) w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości.
3. Gmina Książ Wielki zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w pojemniki i worki w limicie określonym w ust, 1 pkt. 1-3 w ramach opłaty uiszczonej przez właściciela
nieruchomości zamieszkałej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszej uchwały od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od
liczby pojemników o pojemności: 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3, 2,2 m3, 5 m3, 7 m3 lub worków 110 l na odpady
zmieszane, w których gromadzone są odpady komunalne na danej nieruchomości. W przypadku większej ilości
odpadów zbieranych selektywnie właściciel nieruchomości obowiązany jest zaopatrzyć nieruchomość
w pojemniki - worki określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wielki
§ 4. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
1) nie rzadziej niż raz w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych,
2) nie rzadziej niż raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych.
2. Odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne odbiera się od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu, za wyjątkiem
sytuacji określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wielki.
3. Odpady zbierane w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne i metal, szkło odbierane będą:
1) z nieruchomości zamieszkałych (domy jednorodzinne) – raz w miesiącu,
2) z nieruchomości zamieszkałych (budynki wielorodzinne) – po wypełnieniu poszczególnych gniazd
pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – nie rzadziej niż raz
w miesiącu,
3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż
raz w miesiącu, a w przypadku pojemników po ich wypełnieniu.
4. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych ulegających biodegradacji określa Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wielki.
5. Gminne Punkty Zbierania Odpadów prowadzone będą przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze
przetargu, na zasadach określonych w umowie.
6. Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane
w sposób selektywny, w tym:
1) zielone i ogrodowe (20 03 02, 20 01 99, 20 02 01),
2) papier i tektura (20 01 01),
3) tworzywa sztuczne (20 10 39),
4) metale (20 01 40),
5) szkło (20 01 02),
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36),
7) wielkogabarytowe (20 03 07),
8) zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 34),
9) zużyte opony (20 03 99),
10) przeterminowane lekarstwa (20 01 31*, 20 01 32),

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–3–

Poz. 5200

11) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
7. Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów można przekazywać za dodatkową opłatą odpady komunalne
zebrane w sposób selektywny: budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie (20 03 99).
8. 8. Zasady reklamacji w zakresie nieprawidłowości funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.
1) . W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych
każdy jego uczestnik może zgłosić reklamację na następujących zasadach:
a) reklamacja powinna być zgłoszona przez właściciela nieruchomości niezwłocznie po zaistnieniu kwestii
spornej,
b) reklamacja może być zgłoszona telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną do Urzędu Gminy
w Książu Wielkim
c) zgłoszenie reklamacji nie uchyla od obowiązku uiszczenia opłaty za odbiór odpadów,
d) termin załatwienia reklamacji ustala się na 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książ Wielki
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIV/230/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 kwietnia 2013 r. –
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz Uchwała Nr XXXVIII/328/2014 Rady Gminy w Książu
Wielkim z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/230/2013 Rady Gminy w Książu
Wielkim z dnia 23 kwietnia 2013 r. - w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Huma

