
UCHWAŁA NR XXIII/165/2016
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY

z dnia 29 sierpnia 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 

na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz.446) oraz art. 6r ust 3 ustawy z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r poz. 
250 z późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Nowym Targu, Rada Miejska w Szczawnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Z zachowaniem regulacji zawartych w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica” określa się:

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

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) sposób świadczenia usług przez  punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych.

5) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia 
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych  (PSZOK).

§ 2. Ustala się, że w zamian za wnoszoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami,  odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości  
zamieszkałej w ilości, w jakiej zostały wytworzone na nieruchomości, z następującą częstotliwością:

1. Odpady komunalne zmieszane oraz odpady ulegające biodegradacji odbierane są:

1) w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz w tygodniu wg podanego harmonogramu,

2) w zabudowie wielolokalowej – 1 raz w tygodniu wg podanego harmonogramu.

2. Odpady segregowane: szkło, tworzywa sztuczne, papier, tekstylia, metal, opakowania 
wielomateriałowe:

1) budynki jednorodzinne raz w miesiącu w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w przypadku, gdy 
dzień odbioru przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru będzie pierwszy 
wtorek następnego tygodnia,

2) budynki wielolokalowe  raz w miesiącu w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w przypadku, gdy 
dzień odbioru przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru będzie pierwszy 
wtorek następnego tygodnia,

3) odbiór popiołu raz w miesiącu w każdy drugi wtorek miesiąca, a w przypadku, gdy dzień odbioru 
przypada na dzień ustawowo wolny od  pracy, dniem odbioru będzie pierwszy wtorek następnego 
tygodnia,

4) odpady zielone raz w miesiącu w okresie od maja do września w każdy drugi wtorek miesiąca, a w 
przypadku, gdy dzień odbioru przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru będzie  
pierwszy wtorek następnego tygodnia,

5) odpady wielkogabarytowe realizowane na bieżąco w punktach selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych,
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6) odpady  budowlane i rozbiórkowe odbierane na indywidualne zgłoszenie,

7) odbiór zużytych baterii, akumulatorów, lamp fluorescencyjnych, opon, sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, leków realizowany na bieżąco w punktach selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych,

3. Ustala się limit odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych (trawa, liście, rozdrobnione 
gałęzie) opon i odpadów budowlanych i rozbiórkowych oddanych w ramach opłaty uiszczonej przez 
właściciela z jednej nieruchomości zamieszkałej , który określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Odbiór odpadów budowlanych, rozbiórkowych, wielkogabarytowych, opon oraz zielonych poza 
wyznaczonym limitem odbywa się na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, przy czym 
koszt wywozu obciąża właściciela nieruchomości.

§ 3. W ramach  gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonują na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica punkty selektywnego zbierania  odpadów komunalnych (PSZOK), 
świadczące usługi polegające na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych.

1) Informacja o godzinach  otwarcia PSZOK podana jest na stronie internetowej Miasta i Gminy 
Szczawnica.

2) Transport odpadów do PSZOK właściciele zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 4. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne w ramach gminnego systemu 
gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku 
lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę  odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub przez punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica pisemnie.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 
2013 r w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i 
Gminy Szczawnica.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

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

Id: 55881A0B-0019-4363-98CF-C154DCA2A439. Podpisany Strona 2



Załącznik do Uchwały Nr XXIII/165/2016

Rady Miejskiej w Szczawnicy

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Limit ilości odpadów komunalnych oddanych z jednej nieruchomości zamieszkałej w ramach  
opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.

1. Odpady wielkogabarytowe  – łącznie do 5 sztuk/rok.

2. Odpady zielone  – 5 worków 120 l /rok.

3. Opony (z wyłączeniem opon samochodów ciężarowych i dostawczych) – łącznie 4 szt./rok.

4. Odpady budowlane rozbiórkowe i remontowe   - do 2 m3 /rok.
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