
 

UCHWAŁA NR XXIX/276/13 

RADY GMINY GNOJNIK 

z dnia 26 listopada 2013 r. 

 
 

w sprawie: 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, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2013.594 z późn. zm.) art. 

6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity: Dz.U.2012.391), Rada Gminy Gnojnik, uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana 

ilość odpadów komunalnych.  

 

§ 2. 

Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

zamieszkałego opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie następujących 

odpadów komunalnych selektywnie zbieranych: 

a) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

b) zużytych baterii i akumulatorów; 

c) opakowań po środkach ochrony roślin; 

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

g) tekstyliów; 

h) zużytych opon; 

i) odpadów zielonych; 

j) popiołu. 

2. Przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Gnojnik realizuje odbiór odpadów komunalnych, 

bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzajów odpadów 

komunalnych: 

a) zmieszane (nieselektywnie zbierane), 

b) selektywnie zbierane: 

1) szkło 

2) tworzywa sztuczne 

3) metal 

4) makulatura i opakowania wielomateriałowe; 

5) odpady ulegające biodegradacji. 



3. Przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera odpady komunalne 

z worków przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Gnojnik, zwanego dalej 

„Regulaminem". 

4. Odpady zbierane selektywnie i nieselektywnie odbierane są raz w miesiącu zgodnie z 

 harmonogramem obowiązującym w gminie; 

5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady wymienione 

w pkt. 1 zebrane w sposób selektywny. 

6. Opłata, uiszczana gminie za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu 

odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów w sytuacji określonej w pkt. 5. 

7. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę dla nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy przedsiębiorca na zlecenie gminy dostarczy worki na odpady komunalne 

zbierane selektywnie i zmieszane oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do 

każdego rodzaju odpadu w ilości dostosowanej do ilości zbieranych odpadów 

i częstotliwości odbioru. 

8. Wójt Gminy Gnojnik podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy 

Gnojnik oraz w lokalnej prasie lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów, 

oraz godziny ich funkcjonowania. 

§ 3 

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu 

gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom 

odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. 

 

 

 

 


