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UCHWAŁA NR XV/139/2020
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz częstotliwości
odbioru odpadów komunalnych
Na podstawie art.6r ust.3 i ust. 3a i 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu Rada Gminy Grybów uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedsiębiorca na zlecenie Gminy Grybów
odbiera odpady selektywnie zebrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przedsiębiorca na zlecenie Gminy Grybów odbiera odpady
komunalne, z następującą częstotliwością:
1) odpady zmieszane - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - jeden raz w tygodniu z budynków
wielolokalowych i jeden raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych, natomiast w okresie od
1 listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu,
2) odpady selektywnie zebrane takie jak papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania
wielkomateriałowe - 1 raz na miesiąc,
3) bioodpady - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - jeden raz w tygodniu z budynków
wielolokalowych i jeden raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych, natomiast w okresie od
1 listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu,
4) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 1 raz w roku.
5) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych – będą odbierane na
indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dniowym do Urzędu Gminy
Grybów w ilości 1,0m3 z terenu danej nieruchomości na rok. Czas odbioru kontenera od postawienia – 3 dni.
2. Przedsiębiorca realizujący usługę wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych zobowiązany jest
odebrać każdą ilość z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zmieszane odpady oraz selektywnie
zebrane odpady umieszczone w pojemnikach i workach przeznaczonych do gromadzenia odpadów.
3. Przedsiębiorca realizujące usługę wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Grybów
może w porozumieniu z gminą odmówić zabrania odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazuje na to, że
nie powstały one na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
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4. Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz warunki, że segregacja została spełniona określa
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grybów.
§ 3. 1. W zamian za uiszczoną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą nieodpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Białej Niżnej:
1) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
2) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5) odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, w tym przeterminowane leki i chemikalia;
6) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe;
10) zużyte opony z samochodów osobowych;
11) odpady tekstyliów i odzieży.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dostępny jest dla wszystkich mieszkańców Gminy
Grybów. Selektywny odbiór odpadów komunalnych prowadzony jest w każdy czwartek w godzinach od 7.30 do
14.30.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę, z którym Gmina Grybów zawarła umowę na usługę obioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu Gminy Grybów oraz przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Białej Niżnej. Uwagi można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Grybów, listownie na adres Urzędu Gminy
Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, elektronicznie na email: ug@gminagrybow.pl w terminie 3 dni
od daty świadczonej lub niewykonanej usługi.
2. W uwagach należy podać jakiej usługi zgłoszenie dotyczy, adres nieruchomości oraz dane kontaktowe
(imię, nazwisko, numer telefonu).
§ 5. Traci moc uchwała NR XII/107/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urzędowy woj. Małopolskiego z 4 marca
2016 poz. 1533) i uchwała NR XXIII/223/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 maja 2017r. z sprawie zmiany
uchwały NR XII/107/2016 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług
w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grybów
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Grybów
Jacek Ziębiec

