
 
 

UCHWAŁA NR XIV/147/20 
RADY GMINY MOSZCZENICA 

z dnia 9 czerwca 2020 roku 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Moszczenica i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 2010 ze zm. ) oraz 
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 (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Gorlicach Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy  Moszczenica  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności: 

1) rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

2) częstotliwości ich odbierania, 

3) sposobu świadczenia usług przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

§ 2. 1. Odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych lub zbierane w stałym Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą według podziału na następujące frakcje: 

1) Zmieszane odpady komunalne (frakcja powstała po segregacji), z tym zastrzeżeniem że odpady zmieszane 
nie będą odbierane przez PSZOK, 

2) Papier, tektura, 

3) Tworzywa sztuczne wraz z  opakowaniami wielomateriałowymi i metalem, 

4) Szkło – razem szkła bezbarwne oraz kolorowe, 

5) Bioodpady, 

6) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

7) Przeterminowane leki, 

8) Zużyte baterie i akumulatory, 
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9) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) Zużyte opony, 

11) Chemikalia, 

12) Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, 

13) Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomy 
substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek, 

14) Inne odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne. 

2. W workach lub pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie mogą znaleźć się 
odpady nadające się do recyklingu, ponownego użycia i odzysku oraz te, których nie można łączyć 

z innymi rodzajami odpadów: tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe 
oraz odpady tekstyliów i odzieży, które należy zbierać oddzielnie i zagospodarować w sposób zgodny 

z przepisami prawa. 

3. Gromadzenie selektywnie zbieranych odpadów, w celu usprawnienia selektywnej ich zbiórki, odbywa się 
w workach lub pojemnikach o następującej charakterystyce: 

1) w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe, metal, 

2) w kolorze zielonym z napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na szkło kolorowe, szkło bezbarwne, 

3) w kolorze niebieskim z napisem „Papier” – z przeznaczeniem na papier, tekturę, 

4) w kolorze brązowym z napisem „Bio” – z przeznaczeniem na bioodpady. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość  worków 
lub pojekmników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Rodzaj stosowanych pojemników musi 
zapewniać możliwość ich opróżniania przy użyciu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do zbiórki 
odpadów. 

5. 1). Pojemność worków lub pojemników do zbierania odpadów powinna być dostosowana do 
częstotliwości odbioru odpadów i ilości wytwarzanych odpadów. 

2) . Przy drogach publicznych oraz na terenach nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego 
umieszcza się kosze uliczne w ilości odpowiedniej do natężenie ruchu pieszych, w sposób umożliwiający 
swobodne korzystanie z koszy. 

6. Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dozwolone jest stosowanie 
następujących rodzajów worków i pojemników: 

1) w zabudowie jednorodzinnej; pojemniki o minimalnej pojemności 120 l lub worki o podwyższonej 
wytrzymałości i minimalnej pojemności wynoszącej 120 l, 

2) na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: worki 

o podwyższonej wytrzymałości i minimalnej pojemności wynoszącej 120 l, 

3) przy drogach publicznych i w miejscach udostępnionych do użytku publicznego; kosze uliczne 

o pojemności od 40 l do 60 l. 

7. W pojemnikach i workach przeznaczonych do segregacji danej frakcji nie wolno umieszczać odpadów 
innych frakcji oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 
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8. Selektywnie zbierane odpady opakowaniowe, gromadzi się zgodnie z następującymi zasadami: 

1) odpady opakowaniowe muszą być opróżnione, 

2) odpady opakowaniowe, jeśli pozwalają na to ich właściwości, przed umieszczeniem 

w worku/pojemniku muszą być zgniecione, w celu zmniejszenia ich objętości, 

3) butelki z tworzywa sztucznego, butelki szklane muszą być pozbawione nakrętek (odkręcone), 

4) worki z selektywnie zgromadzonymi odpadami przekazywane do odbioru powinny być całkowicie 
wypełnione. 

9. Miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przygotowane zgodnie 

z przepisami działu II rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

10. Ustala się, że odpady wymienione w ust.1 odbierane lub zbierane będą w każdej wytworzonej przez 
właściciela ilości z zastrzeżeniem, że w przypadku: 

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych ilość ta wynosi nie więcej niż 0,5 m3 na mieszkańca na rok, 

2) zużytych opon ilość ta wynosi nie więcej niż 0,2m3 na mieszkańca na rok z pojazdów o masie do 3,5 tony. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego pozbywania się wytwarzanych 
odpadów komunalnych, przy czym na terenach z zabudową jednorodzinną zgodnie z harmonogramem odbioru 
odpadów ustalanym przez Gminę Moszczenica i przekazywania ich przedsiębiorcom świadczącym usługi 
w zakresie odbioru odpadów na podstawie umowy zawartej z Gminą Moszczenica. Informacja 
o przedsiębiorcach świadczących usługę oraz harmonogram są podawane do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

2. Pozbywanie się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powinno odbywać się raz 

w miesiącu, natomiast w okresie od maja do października 2 razy w miesiącu. 

3. Pozbywanie się odpadów zbieranych w sposób selektywny, powinno odbywać się nie rzadziej niż raz 

w miesiącu. 

4. Pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów niebezpiecznych powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 
rok. 

5. Pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon powstających w gospodarstwach 
domowych powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na rok. 

6. Pozbywanie się bioodpadów, winno odbywać się: 

1) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz w miesiącu, natomiast w okresie od maja do 
października 2 razy w miesiącu, 

2) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy (wykorzystywanych na cele działalności 
gospodarczej, w obiektach użyteczności publicznej i pozostałych nieruchomościach niezamieszkanych)- 
nie rzadziej niż raz w miesiącu, natomiast w okresie od maja do października 2 razy w miesiącu. 

7. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poza okresową zbiórką mogą być 
oddawane do placówek handlowych przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju oraz mogą być 
przekazywane pozostałym zbierającym zużyty sprzęt, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

8. Odpady w postaci zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych, poza okresową zbiórką 
mogą być składowane do specjalnych pojemników, przeznaczonych do tego celu, ustawionych w miejscach 
publicznie dostępnych. 

9. Właściciele nieruchomości w dniu odbioru zobowiązani są zapewnić przedsiębiorcy swobodny dostęp do 
miejsc gromadzenia odpadów, a jeżeli nie jest to możliwe wystawiają pojemniki przeznaczone do zbiórki 
odpadów przy drodze publicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pojazdów i pieszych. 
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10. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie przenośne 
i akumulatory przenośne oraz odpady niebezpieczne mogą być dostarczone do specjalnie wyznaczonych miejsc 
zbiórki w ustalonym terminie. Miejsca terminy zbiórki oraz sposób dostarczenia określa gmina Moszczenica 
i podaje je do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (strona internetowa i tablice ogłoszeń). 

§ 4. 1. Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy 
Oczyszczalni Ścieków w Moszczenicy,  zapewnia w dni robocze od poniedziałku do soboty  

z wyłączeniem środy przyjmowanie  przez cały rok od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 
Moszczenica odpadów komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie i na własny koszt dostarczą odpady komunalne z nieruchomości 
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

3. Ustala się następujące wymagania odnośnie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
przyjmowanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK): 

1) papier i tektura – przyjmowane luzem lub w dedykowanych workach, 

2) szkło (razem szkło bezbarwne oraz kolorowe) – przyjmowane luzem lub w dedykowanych workach, 

3) tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem – przyjmowane 

w dedykowanych workach, 

4) bioodpady – przyjmowane luzem lub w dedykowanych, foliowych lub biodegradowalnych workach 

o pojemności od 60 l do 120 l, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe – przyjmowane luzem, 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – przyjmowany luzem; oddawane tego rodzaju odpady muszą być 
kompletne, 

7) zużyte opony – przyjmowane luzem - w ilości nie większej niż 0,2 m3 na mieszkańca na rok, pochodzące 
z pojazdów o masie do 3,5 tony, 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 0,5 m3 na mieszkańca na rok, pochodzące 

z drobnych remontów podjętych we własnym zakresie z wyjątkiem odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych powstających w wyniku świadczeń przez przedsiębiorcę usług w zakresie budowy, rozbiórki, 
remontu obiekótw budowlanych. (przedsiębiorca ten zgodnie z przepisami odrębnych ustaw ma obowiązek 
zagospodarować te odpady) – co do zasady przyjmowane w workach lub pojemnikach, posortowane 
według rodzajów odpadów, z podziałem m.in. na: 

a) gruz ceglany, betonowy oraz materiałów ceramicznych; 

b) materiały izolacyjne – przyjmowane w workach; 

c) szkło – przyjmowane w workach lub luzem; 

d) inne odpady budowlane, z zastrzeżeniem, iż zdemontowane okna oraz drzwi muszą być dostarczone bez 
elementów szklanych. 

9) odzież i tekstylia – przyjmowane w workach; z zastrzeżeniem, iż PSZOK przyjmuje wyłącznie odzież 

i tekstylia nadające się do ponownego użycia, 

10) zużyte baterie i akumulatory – przyjmowane w opakowaniu umożliwiającym umieszczenie ich 

w pojemniku zbiorczym, 

11) przeterminowane leki – przyjmowane w opakowaniu umożliwiającym umieszczenie ich w pojemniku 
zbiorczym; posortowane na: aerozole, tabletki i syropy, inne, 

12) chemikalia – przyjmowane wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych (nieprzeciekających) pojemnikach, 
zawierających trwałą i czytelną informację o rodzaju odpadu w nich zgromadzonego, 

13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
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w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – przyjmowane wyłącznie w szczelnych, 
nieuszkodzonych pojemnikach, zawierających trwałą i czytelną informację o rodzaju odpadu w nich 
zgromadzonego, 

14) inne odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne – przyjmowane wyłącznie w szczelnych, 
nieuszkodzonych (nieprzeciekających) pojemnikach, zawierających trwałą i czytelną informację o rodzaju 
odpadu w nich zgromadzonego. 

4. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być podzielone na przyjmowane frakcje (odpady nie mogą być 
zmieszane), tak by była możliwość ich umieszczenia w odpowiednich pojemnikach/kontenerach. 

5. Odpady opakowaniowe, a także wielkogabarytowe muszą być pozbawione zawartości oraz, jeśli 
pozwalają na to właściwości odpadów, należy zmniejszyć ich objętość. 

6. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów pochodzących 

z działalności gospodarczej i rolniczej. W stosunku do tych odpadów obowiązują odrębne przepisy 

w zakresie gospodarowania odpadami. 

7. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady budowlane 

i rozbiórkowe wytworzone we własnym zakresie w gospodarstwie domowym. 

8. Pracownik obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia 
odpadów w przypadku gdy: 

1) dostarczone odpady są inne niż wymienione w ust.3, 

2) dostarczone zostaną zmieszane odpady komunalne, 

3) dostarczone zostaną odpady nieprawidłowo zabezpieczone (w uszkodzonych nieszczelnych opakowaniach, 
zniszczone), 

4) dostarczone zostaną odpady niemożliwe do zidentyfikowania. 

§ 5. 1.W przypadku niewłaściwego świadczenia usług wykonanych przed przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne, właściciele nieruchomości mogą przesłać o tym informacje w formie pisemnej lub 
elektronicznej do Urzędu Gminy Moszczenica, 38-321 Moszczenica ul. Samorządowa 4,  bądź na adres mail: 
gmina@gminamoszczenica.eu. Informacja taka może być również przekazana telefonicznie pod numerem tel. 
183541300. 

2. Zgłoszenie o którym mowa w ust.1 powinno zawierać co najmniej: 

1) Imię i nazwisko zgłaszającego, 

2) Adres nieruchomości której dotyczy zgłoszenie, 

3) Opis niewłaściwego wykonania usługi, który obejmuje w szczególności: 

a) datę wystąpienia zdarzenia, 

b) opis i informację mające wpływ na sprawę, np. zdjęcia rejestrujące zdarzenie. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXI/259/18 Rady Gminy 
Moszczenica z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Moszczenica  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi  
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w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

  
 Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Izabella Wąsowska 
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