UCHWAŁA NR XXVIII/391/13
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dna 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) - Rada Miejska
w Niepołomicach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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.
§ 2. 1. Ustala się, że:
1) od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych;
2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:
a) dla nieruchomości na której zamieszkuje 1-3 osoby:
- jeden pojemnik o pojemności 120 l,
- po jednym worku o pojemności od 90 l do 160 l z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów
odbieranych w sposób selektywny: tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe, papier
i tektura, odpady ulegające biodegradacji,
b) dla nieruchomości na której zamieszkuje 4-6 osób:
- dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l,
- po dwa worki o pojemności od 90 l do 160 l z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych
w sposób selektywny: tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe, papier i tektura, odpady
ulegające biodegradacji,
c) dla nieruchomości na której zamieszkuje powyżej 6 osób:
- dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l, oraz dodatkowo jeden
pojemnik o pojemności 120 l na każde kolejne 3 osoby,
- po dwa worki o pojemności od 90 l do 160 l z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych
w sposób selektywny: tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe, papier i tektura, odpady
ulegające biodegradacji oraz dodatkowo jeden worek o pojemności od 90 l do 160 l z folii LDPE na
odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 3 osoby, chyba że
nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej zostanie zaopatrzona w pojemniki na odpady zbierane
w sposób selektywny o pojemności dostosowanej przez zarządców tych nieruchomości lub reprezentujący
wspólnoty mieszkaniowe do liczby mieszkańców i cyklu wywozu;
3) ponad limit określony w pkt 2 właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zmieszane
odpady komunalne mogą bezpłatnie oddawać w workach na odpady zmieszane bez względu na źródło
pochodzenia worka. Worek powinien spełniać parametry o których mowa w ust. 1, pkt 2 a tiret drugie.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie umożliwić
zakup worków na odpady zmieszane w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości;
4) odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
a) dla budynków jednorodzinnych – dwa razy w miesiącu,
b) dla budynków wielorodzinnych – jeden raz w tygodniu;
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5) odpady selektywne odbierane są od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
a) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
b) dla budynków wielorodzinnych – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
6) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy do roku;
7) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe – należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych we własnym zakresie;
8) odpady niebezpieczne (w szczególności opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników,
środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, opakowań po aerozolach)
należy przekazywać we własnym zakresie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, z tym zastrzeżeniem że opakowania po środkach ochrony roślin należy przekazywać do
placówek handlowych prowadzących sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do zbierania ich
w oznakowanych pojemnikach.
2. Punkt Selektywnego Zbierana Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi w soboty w godzinach od
10°° do 18°°.
3. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można będzie przekazywać bezpłatnie odpady
komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:
1) zielone i ogrodowe,
2) papier i tektura,
3) tworzywa sztuczne,
4) wielomateriałowe,
5) odzież, tekstylia,
6) metale,
7) szkło,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) wielkogabarytowe,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyte opony,
12) przeterminowane lekarstwa,
13) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
14) budowlane lub rozbiórkowe z remontów nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru
budowy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Niepołomicach
Marek Ciastoń
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