
UCHWAŁA NR XXVI/250/2016
RADY GMINY ZAWOJA

z dnia 1 grudnia 2016 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, w szczególności ilość odpadów 
komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych 

od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, 3a; 3b; 3c; 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 250 – z późn. zm. )

Rada Gminy Zawoja uchwala, co następuje:

§ 1. 

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

§ 2. 

1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu roku od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
uwzględniając §4 i §5 niniejszej uchwały, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i 
stanowi:

1.1.) z nieruchomości zamieszkałej przez 1 osobę:

a) jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na frakcje odpadów zbieranych selektywnie (szkło; tworzywa 
sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe; odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone),

b) 6 szt. worka na odpady zmieszane o pojemności 80 litrów,

c) po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią frakcje odpadów odbieranych w sposób selektywny 
(papier i tektura; tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne 
ulegające biodegradacji i zielone ) – o pojemnościach 40 i 60 litrów,

1.2.) nieruchomości zamieszkałe kolejno przez 2, 3, 4 itd. osoby

a) jeden pojemnik o pojemności 120 litrów -na frakcje odpadów zbieranych selektywnie (szkło; tworzywa 
sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe; odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone),

b) na każdą kolejną osobę po 6 szt. worków na odpady zmieszane o pojemności 80 litrów,

c) na każdą kolejną osobę po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią frakcje odpadów odbieranych w 
sposób selektywny (papier i tektura; tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady 
komunalne ulegające biodegradacji i zielone) o pojemnościach
40 i 60 litrów,

2. Ponad limit określony w ust. 1 właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zmieszane i 
wysegregowane odpady komunalne mogą bezpłatnie oddawać w workach na odpady zmieszane i wysegregowane. 
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie dostarczyć 
bezpłatnie worki na odpady zmieszane i wysegregowane w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości.
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§ 3. 

1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu roku od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 
uwzględniając §4 i §5 niniejszej uchwały, uzależniona jest od liczby pojemników
o określonej pojemności tj: 120, 240, 1100, 2200, 5000; 7000 litrów, oraz worków o pojemności 60 litrów
i 80 litrów, w których gromadzone są odpady komunalne na danej nieruchomości.

2. Z nieruchomości, o których mowa w ust. 1 odbiera się po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią 
frakcję odpadów gromadzonych w sposób selektywny (papier i tektura; tworzywa sztuczne, metale
i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone ) -
o pojemnościach 40 i 60 litrów.

3. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie 
dostarczyć bezpłatnie worki na odpady wysegregowane w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości.

§ 4. 

Odpady komunalne niesegregowane na terenie Gminy Zawoja odbierane są od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych dwa razy w miesiącu kalendarzowym.

§ 5. 

Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny obejmujące: papier i tekturę; szkło; tworzywa sztuczne, 
metale i opakowania wielomateriałowe; odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone a 
gromadzone w odpowiednich workach 40 i 60 litrowych z folii LDPE oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, 
odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości dwa razy w miesiącu kalendarzowym.Odpady te można 
również oddać w specjalnie utworzonych punktach do selektywnej zbiórki odpadów.

§ 6. 

1. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektroniczny i 
elektryczny, opony, meble i odpady wielkogabarytowe odbierane będą bezpłatnie w specjalnie utworzonych 
punktach do selektywnej zbiórki odpadów oraz podczas corocznych akcji zbiórki.

2. Chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte baterie i akumulatory, 
metale, oraz przeterminowane lekarstwa odbierane będą bezpłatnie w specjalnie utworzonych punktach do 
selektywnej zbiórki odpadów.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane będą bezpłatnie do limitu 200 kg na rok 
przypadającej dla każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej. Po przekroczeniu w/w limitu odpadów 
oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane będą 
odpłatnie wg. cen obowiązujących w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 7. 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ustala się dwa razy na miesiąc.

§ 8. 

Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów prowadzone będą przez przedsiębiorcę wyłonionego w 
drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

§ 9. 

Właścicielom nieruchomości przysługuje możliwość składania uwag do niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. Uwagi i zastrzeżenia składane są w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Zawoja tj: 
Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307.
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§ 10. 

Uchyla się uchwałę NR XI/106/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 01 października 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, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od 
właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób 
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 11. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawoja.

§ 12. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Pająk
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