
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/237/16 

RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE 

z dnia 25 października 2016 roku 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 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. 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 z późn. zmianami) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) 

Rada Miejska w Zatorze 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zator i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie jednorodzinnym, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących 

daną nieruchomość i stanowi: 

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez nie więcej niż 2 osoby – jeden pojemnik o pojemności od 120 litrów 

do 140 litrów. 

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 – 4 osoby – pojemniki o łącznej pojemności od 240 litrów do 260 

litrów 

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 – 6 osób – pojemniki o łącznej pojemności od 360 litrów do 380 

litrów 

4) dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób – pojemniki o łącznej pojemności 420 litrów. 

2. Ilość odpadów komunalnych segregowanych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie jednorodzinnym, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących 

daną nieruchomość i stanowi: 

1) dla nieruchomości zamieszkałej do 4 osób: 

a) po jednym worku o pojemności 80 l z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób 

selektywny tj. szkło, w odpowiedniej kolorystyce, 

b) po jednym worku o pojemności 120 l z folii HDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób 

selektywny tj. papier i tektura (makulatura) oraz tworzywa sztuczne i metal, w odpowiedniej kolorystyce, 

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 4 osoby: 
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a) po dwa worki o pojemności 80 l z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób 

selektywny tj. szkło, w odpowiedniej kolorystyce, 

b) po dwa worki o pojemności 120 l z folii HDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób 

selektywny tj. papier i tektura oraz tworzywa sztuczne i metal, w odpowiedniej kolorystyce. 

3. Przy odbieraniu zapełnionych worków z odpadami segregowanymi przedsiębiorca, który zostanie 

wyłoniony w trybie przetargu, będzie przekazywał worki puste za każdy odebrany worek z odpadami 

segregowanymi w stosunku 1:1. 

4. W przypadku większej ilości odpadów komunalnych segregowanych zebranych na terenie nieruchomości 

przedsiębiorca zapewni dodatkowe worki służące do zbierania odpowiedniej frakcji odpadów selektywnych  

tj. papier i tektura, szkło oraz tworzywa sztuczne i metal. 

5. Uznaje się, że na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy prowadzona jest segregacja 

gdy z danej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w okresie 12 - tu miesięcy wysegregowanych zostanie: 

1) co najmniej trzy pełne worki z przynajmniej jedną frakcją odpadów odbieranych selektywnie na osobę 

zamieszkującą daną nieruchomość dla gospodarstw domowych do 5 osób; 

2) minimum 16 pełnych worków z przynajmniej jedną frakcją odpadów odbieranych selektywnie  

dla gospodarstw domowych powyżej 5 osób. 

§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie wielorodzinnym, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących 

daną nieruchomość i stanowi określoną liczbę pojemników o pojemności 1100 l w ilości od 1 do 6 sztuk, na 

każdy punkt gromadzenia odpadów (altana śmietnikowa). Przy mniejszych budynkach wielorodzinnych 

dopuszcza się również pojemniki 360 l. 

2. Ilość odpadów komunalnych segregowanych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie wielorodzinnym, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących 

daną nieruchomość i stanowi zespół pojemników typu „dzwon” o pojemności od 1500 l do 3500 l lub innych 

pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych, po jednym pojemniku na papier  

i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne i metal na każdy punkt gromadzenia odpadów. W przypadku braku miejsca 

na ustawienie zespołu czterech pojemników dopuszcza się stosowanie dwóch pojemników, z których jeden 

przeznaczony będzie do zbierania szkła bezbarwnego i kolorowego (mix), a drugi do zbierania tworzywa 

sztucznego i metalu. Dopuszcza się również mniejsze pojemniki, akceptowane przez firmę wywozową. 

3. W zabudowie wielorodzinnej uznaje się segregację gdy z nieruchomości zostanie wysegregowane 10% 

odpadów w stosunku do całkowitej ilości oddanych odpadów (odpady zmieszane i odpady segregowane  

tj. papier, plastik szkło i metal). Rozliczenie wykonania segregacji następować będzie co 12 m-cy. 

§ 4. 1. Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odebranych z nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników o pojemności: 120 l, 140,  

240 l, 340 l, 1100 l, 2500 l, 5000 l lub 7000 l. 

2. Ilość odpadów komunalnych segregowanych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników o pojemności 

120 l, 240 l lub 1 500 l w odpowiedniej kolorystyce lub worków o pojemności 80 l z folii LDPE na szkło 

bezbarwne i szkło kolorowe, oraz worków o pojemności 120 l z folii HDPE na papier i tekturę oraz tworzywa 

sztuczne i metal, w odpowiedniej kolorystyce. 

3. Uznaje się segregację wówczas, gdy z posesji wysegregowane zostanie minimum 10 % odpadów  

w stosunku do całkowitej ilości oddanych odpadów (odpady zmieszane i odpady segregowane tj. papier, plastik 

szkło i metal). Rozliczenie wykonania segregacji następować będzie co 12 m-cy. 

§ 5. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wg wcześniej 

przyjętego harmonogramu z zastrzeżeniem że: 

1) odpady komunalne zmieszane odbierane będą: 

a) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie jednorodzinnym – co trzy 

tygodnie, natomiast w mieście Zator w miesiącach od kwietnia do października ustala się odbiór co dwa 

tygodnie. 
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b) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie wielorodzinnym z punktów 

gromadzenia odpadów, co najmniej raz w tygodniu. 

c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne co najmniej jeden 

raz w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 4. Częstotliwość odbierania odpadów dostosowana jest do ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych i określa ją właściciel nieruchomości w stosownej deklaracji. 

d) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – co najmniej raz w miesiącu. 

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metal 

odbierane będą: 

a) z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie jednorodzinnym, jeden raz  

w miesiącu. 

b) z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie wielorodzinnym, co najmniej dwa 

razy w miesiącu, z zastrzeżeniem że od czerwca do sierpnia pojemniki z odpadami na tworzywa sztuczne 

opróżniane będą z częstotliwością trzy razy w miesiącu, 

c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jeden raz  

w miesiącu. 

3) W przypadku systematycznego przepełniania pojemników wytwarzanymi odpadami komunalnymi 

segregowanymi i zmieszanymi lub w przypadku większej ilości odpadów wytwarzanych na terenie 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budownictwie wielorodzinnym oraz na terenie 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przedsiębiorca, który 

zostanie wyłoniony w trybie przetargu zwiększy częstotliwość odbierania odpadów i/ lub właściciel 

nieruchomości doposaży nieruchomość w odpowiednie pojemniki, aby odpady komunalne nie zalegały  

w punktach gromadzenia odpadów. 

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

zwiększenie ilości pojemników powinno być poprzedzone złożeniem przez właściciela nieruchomości 

korekty deklaracji. 

4) Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą obowiązani 

są do pozbywania się odpadów komunalnych zmieszanych z terenu nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne co najmniej jeden raz w tygodniu. 

5) Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 

nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. 

6) Wyposażenie w worki nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będzie realizowane przez przedsiębiorcę 

wyłonionego w trybie przetargu. 

7) Określona w odrębnej uchwale opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona od mieszkańca 

lub od pojemnika uwzględniała będzie wyposażenie nieruchomości w worki wraz z dostarczeniem ich na 

teren nieruchomości. 

Za mycie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym i sanitarnym pojemników jest odpowiedzialny 

ich właściciel 

Częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne będzie określona w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zator. 

8) Każdy właściciel posesji, na których zamieszkują mieszkańcy oraz posesji na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki 

zgodnie z  § 2 pkt 1 i § 3. 
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§ 6. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości jeden raz w roku (wiosna). Zbieranie odpadów 

wielkogabarytowych (szafy, szafki, wersalki, komody, krzesła, itp.) oraz zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego będzie się odbywało w systemie objazdowym wg trasy obejmującej poszczególne sołectwa  

i miasto. Przeddzień lub w dniu odbioru odpadów ich wytwórcy powinni wystawić te odpady w ustalonych 

punktach  odbioru   w godzinach rannych tj. do godz.7ºº. 

2. Harmonogram zbiórki odpadów, o których mowa w ust.1 będzie obejmował wszystkie sołectwa oraz 

miasto a także terminy i godziny zbiórki tych odpadów. Informacje te podawane będą do publicznej wiadomości 

na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Zatorze, na tablicach ogłoszeń oraz przedsiębiorcy, który 

zostanie wyłoniony w trybie przetargu, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem. 

§ 7. 1. Odpady komunalne ulegające biodegradacji pochodzące z ogrodów właściciel nieruchomości, będzie 

mógł dostarczyć nieodpłatnie do ustawionego w wybranym punkcie gminy kontenera. 

2. Zbiórka odpadów zielonych prowadzona będzie od maja do 10 listopada włącznie poprzez punkty zbiórki 

odpadów (kontenery) ustawione w 6 punktach na terenie Gminy, do których wytwórca odpadów będzie mógł 

przywieźć odpady. 

3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji z ogrodów, właściciel nieruchomości może zagospodarować 

poprzez: kompostowanie w przydomowych kompostownikach, 

§ 8. Dopuszcza się możliwość zbierania odpadów komunalnych zmieszanych lub pozostałości  

z segregowania odpadów komunalnych, w workach o pojemności 120 l w kolorze czarnym wykonanych z folii 

LDPE, sporadycznie w przypadku okresowego i krótkotrwałego wytwarzania większej ilości odpadów 

komunalnych zmieszanych, stanowiących uzupełnienie pojemników, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 4 ust.1, 

jednak nie więcej niż 2 razy w roku. 

§ 9. Pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, w tym odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe 

oraz zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów i rowerów będą przyjmowane w Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Zator opisanym szczegółowo w § 10. 

§ 10. 1. W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi utworzony zostaje Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

2. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące frakcje odpadów 

komunalnych z tereny Gminy Zator, powstałe na nieruchomościach zamieszkałych: 

1) odpady wielkogabarytowe; 

2) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

3) zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów i rowerów; 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych; 

5) odpady niebezpieczne (rozpuszczalniki, farby, lakiery, oleje, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin  

i ich opakowania, żywice, leki, detergenty, baterie i akumulatory, itp.) 

6) wysegregowane odpady: plastik, metal, szkło lub papier dostarczone w workach do segregacji. 

3. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości 

zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

4. Punkt prowadzony będzie w okresie od w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w środy w godzinach  

od 10ºº do 18ºº i w soboty od 8ºº do 14ºº . 

§ 11. Ustala się, że wszelkiego rodzaju przypadki niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zator lub niewłaściwego funkcjonowania 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zgłaszać telefonicznie lub droga elektroniczną  

do Działu Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Zatorze. 
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§ 12. Traci moc Uchwała Nr LX/477/14 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 października 2014 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze 

 

 

dr inż. Stanisław Orlicki 
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