
UCHWAŁA NR XIX.115.19
RADY MIASTA LIMANOWA

z dnia 13 grudnia 2019 roku

w sprawie 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

Na podstawie art. 6r ust. 3 - ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj .Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Limanowej, Rada Miasta Limanowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Limanowa i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Określa się zakres obowiązywania systemu odbioru odpadów komunalnych, który obejmuje 
zlokalizowane na terenie Miasta Limanowa:

1) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

2) nieruchomości mieszane na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości 
nie zamieszkują mieszkańcy ,

3) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi:

1) bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w tym również od właścicieli  zamieszkałych 
części nieruchomości mieszanych, odbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a) pozostałe po segregacji ( zmieszane ) odpady komunalne, które odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października , oraz minimum raz w miesiącu w okresie od 
1 listopada do 31 marca w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż raz na tydzień 
w przypadku budynków wielolokalowych;

b) selektywnie zbierane: papier i tektura, odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne, metale oraz 
opakowania wielomateriałowe, które odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku 
zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem, że w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia tworzywa sztuczne 
odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w przypadku budynków wielolokalowych;

c) selektywnie zbierane odpady zielone/bioodpady -będące odpadami ulegającymi biodegradacji, które 
odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października , oraz 
minimum raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca w przypadku zabudowy jednorodzinnej 
oraz nie rzadziej niż raz na tydzień w przypadku budynków wielolokalowych .
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2) bezpośrednio od właścicieli części nieruchomości  mieszanych niezamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne obierane będą pozostałe po segregacji (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady  
z częstotliwością minimum raz na dwa tygodnie z wyłączeniem nieruchomości niżej wymienionych, gdzie 
częstotliwość odbioru wynosi odpowiednio:

a) w odniesieniu do nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - 
minimum raz na miesiąc w okresie od 1 września do 31 maja oraz minimum raz na dwa tygodnie 
w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia;

3) bezpośrednio od właścicieli części nieruchomości mieszanych niezamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne będą obierane odpady komunalne selektywnie zbierane (papier i tektura, odpady 
opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe) z częstotliwością 
minimum raz w miesiącu z wyłączeniem nieruchomości niżej wymienionych, gdzie częstotliwość odbioru 
wynosi odpowiednio:

a) w odniesieniu do nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - 
minimum raz na miesiąc w okresie od 1 września do 31 maja oraz minimum raz na dwa tygodnie 
w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia;

4) terminy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów ustalone zostaną w harmonogramach, które zostaną 
podane mieszkańcom do wiadomości w szczególności poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych 
na terenie Miasta Limanowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa;

5) odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów następujących odpadów komunalnych selektywnie 
zbieranych:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) zużyte opony,

f) odpady zielone,

g) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

h) odpady pozostałe wymienione w pkt 1 lit. b i c i pkt 3

i) odpadów niebezpiecznych powstałych w gospodarstwie domowym

j) odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenie monitoringu  poziomu substancji we krwi (igły, strzykawki)

k) odpadów tekstyliów i odzieży

6) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych bez pobrania dodatkowej opłaty może przyjąć  
rocznie z jednej nieruchomości:

a) do 6 worków o pojemności 120 l odpadów ulegających biodegradacji,

b) do 4 szt. opon,

c) do 0,5 m3 odpadów budowlanych i rozbiórkowych

§ 3. Zasady korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych określone zostaną 
w szczegółowym regulaminie korzystania z punktu i podane do wiadomości mieszkańcom w szczególności 
poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych na terenie Miasta Limanowa oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Limanowa.

§ 4. Mieszkańcy Miasta Limanowa poza wyznaczonymi terminami odbioru odpadów mogą samodzielnie 
dostarczać odpady wymienione w §2 pkt.1 litera b i c oraz wymienione w §2 pkt.5 do punktu selektywnego 
zbierania odpadów.
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§ 5. Przeterminowane leki można także przekazać do specjalistycznych pojemników znajdujących się 
w aptekach na terenie Miasta Limanowa, które zostaną wskazane, o czym Mieszkańcy zostaną poinformowani 
odrębnym ogłoszeniem zamieszczonym na tablicach informacyjnych na terenie Miasta Limanowa oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa.

§ 6. Zużyte baterie można przekazywać do specjalistycznych pojemników zlokalizowanych w szkołach, 
świetlicach, budynkach użyteczności publicznej i sklepach na terenie Miasta Limanowa, które zostaną 
wskazane, o czym Mieszkańcy zostaną poinformowani odrębnym ogłoszeniem zamieszczonym na tablicach 
informacyjnych na terenie Miasta Limanowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa.

§ 7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe będą odbierane dwa razy do 
roku podczas mobilnych zbiórek prowadzonych w okresie wiosennym i jesiennym. Termin odbioru tych 
odpadów będzie podany do wiadomości mieszkańcom Miasta Limanowa. Warunkiem odbioru odpadów 
z nieruchomości jest wcześniejsze zgłoszenie przez właściciela nieruchomości potrzeby ich zabrania 
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. Zgłoszenie winno być dokonane minimum na 3 dni przed 
terminem odbioru. Nie dokonanie zgłoszenia skutkuje pozostawieniem odpadów bez odbioru.

§ 8. Ustala się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) uwagi dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia 
nieprawidłowości, pisemnie na adres Urzędu Miasta Limanowa lub drogą elektroniczną na adres: 
sekretariat@miasto.limanowa.pl;

2) zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację: imię, nazwisko, adres nieruchomości 
oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji;

3) zgłoszenia zostaną rozpatrzone niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania 
zgłoszenia,

4) dane osobowe osób zgłaszających będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji 
z zachowaniem zasad ochrony i przetwarzania tych danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych

§ 9. Ustalona przez Radę Miasta Limanowa opłata za odbiór odpadów komunalnych nie obejmuje 
wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów - pojemniki.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Limanowa.

§ 11. Traci moc uchwała Rady Miasta Limanowa nr XV.112.2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie: 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Jolanta Juszkiewicz
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