
UCHWAŁA NR XXXIV/120/2017
RADY GMINY ZIELONKI

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Zielonki 

za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna,  mechanika 
pojazdowa i cmentarze, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6 r ust. 3 – 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zaopiniowaniu przez Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Zielonki stanowi co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z  terenu gminy Zielonki za wyjątkiem nieruchomości gdzie prowadzona jest 
działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarze oraz zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, że z terenu nieruchomości, za wyjątkiem tych, na których prowadzona jest działalność 
gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarzy, odbiera się wytworzone odpady komunalne zmieszane.

2. Ustala się, że z terenu nieruchomości, za wyjątkiem tych, na których prowadzona jest działalność 
gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarze, odbiera się odpady komunalne zebrane selektywnie, 
w następujących frakcjach:

1) papier,

2) tworzywa sztuczne,

3) metale,

4) szkło,

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

§ 3. 1. Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych stosowane będą pojemniki o pojemności: 60 l, 120 l, 
180 l, 240 l, 800 l, 1100 l.

2. Do selektywnego zbierania odpadów w następujących frakcjach: papier, tworzywa sztuczne, metale i szkło, 
stosowane będą osobno na każdą frakcję:

1) dla zabudowy jednorodzinnej - worki wykonane z folii przezroczystej o odpowiedniej kolorystyce, zgodnej 
z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki,

2) dla zabudowy wielorodzinnej, szeregowej (bliźniaczej) i nieruchomości nie zamieszkałych - worki wykonane 
z folii przezroczystej o odpowiedniej kolorystyce, zgodnej z zapisami regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Zielonki lub pojemniki.

3. Do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów stosuje się 
w przypadku wszystkich nieruchomości z terenu gminy Zielonki, za wyjątkiem nieruchomości na których 
prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarze pojemniki koloru brązowego 
umożliwiające dostęp powietrza i gromadzenie odcieków o pojemności do 120l.

§ 4. 1. Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odbiera się z terenu nieruchomości 
nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych i wspólnot mieszkaniowych 
nie rzadziej niż cztery razy w miesiącu.

2. Odpady zbierane w sposób selektywny: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odbiera się z terenu 
nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych i wspólnot 
nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
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3. Odpady ulegające biodegradacji zgromadzone w pojemniku, o których mowa w § 3 ust. 3 odbiera się sprzed 
posesji nie rzadziej niż raz w miesiącu. Każda nieruchomość może zostać wyposażona tylko w jeden pojemnik na 
zbieranie bioodpadów.

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbiera się nie rzadziej niż dwa razy 
w roku, bezpośrednio z posesji.

5. Przeterminowane i nieużyteczne leki odbiera się z aptek i gabinetów lekarzy rodzinnych wskazanych przez 
gminę Zielonki (podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.eko.zielonki.pl. i w 
ogłoszeniach).

6. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych odbiera się z budynków użyteczności 
publicznej wskazanych przez gminę Zielonki (podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
www.eko.zielonki.pl. i w ogłoszeniach).

7. Odpady w postaci zużytych opon odbiera się raz w roku z punktów wskazanych przez gminę Zielonki 
(podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej  i w ogłoszeniach).

§ 5. 1. Ustala się, że właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli bezpłatnie oddawać do  punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady zbierane selektywnie o następujących frakcjach:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

3) zużyte opony,

4) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

5) papier,

6) szkło,

7) metale,

8) tworzywa sztuczne,

9) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone.

2. Ustala się następujące ilości - limity odpadów przyjmowanych do punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w ramach opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za 
wyjątkiem tych, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarzy:

1) odpady zielone ulegające biodegradacji - 9 worków miesięcznie; w danym dniu otwarcia punktów nie więcej 
niż 6 worków,

2) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - do 200 kg/rok jednorazowo dostarczone 
z jednej nieruchomości,

3) zużyte opony - 1 komplet opon (4 sztuki)/rok z jednej nieruchomości; w ramach opłaty nie będą przyjmowane 
opony ponadgabarytowe (np. z ciągników, ciężarówek),

4) na pozostałe frakcje odpadów zebranych selektywnie nie ustala się limitów ilościowych.

3. Odpady zebrane selektywnie, na które zostały wprowadzone limity - mogą być oddawane po wykorzystaniu 
przysługującego limitu na punktach za dodatkową opłatą, która zostanie ustalona w odrębnej uchwale.

§ 6. Lokalizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz dni i godziny ich otwarcia  
zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie www.eko.zielonki.pl   i w ogłoszeniach.

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez punkty selektywnej zbiórki odpadów zgłasza się:

1. w następujących terminach:

1) w sprawie nieodebrania odpadów komunalnych w terminach wynikających z harmonogramu - w terminie do 
2 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie,

2) w sprawie nieprzyjęcia odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów - w terminie do 2 dni roboczych 
licząc od daty nieprzyjęcia odpadów,
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3) w sprawie innych nieprawidłowości (np. braku dostarczenia worków na segregację) - w terminie 5 dni 
roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości.

2. w następujących formach:

1) pisemnej; pismo winno zawierać: adres nieruchomości, której niewłaściwe świadczenie usług dotyczy, imię 
i nazwisko zgłaszającego oraz podpis zgłaszającego; pismo należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu 
Gminy w Zielonkach lub nadać na poczcie na adres: Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 
32-087 Zielonki,

2) elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej ePUAP, opatrzonej bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu; zgłoszenie winno zawierać adres nieruchomości, której niewłaściwe 
świadczenie usług dotyczy, imię i nazwisko zgłaszającego, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez podpisu elektronicznego, o którym mowa 
w ust. 2 pkt 2, na adres: ug@zielonki.pl   – wyłącznie w przypadku pilnych interwencji w sprawie 
niewykonania usługi odbioru odpadów; zgłoszenia zgłoszenie winno zawierać dane określone w pkt 2.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc Uchwała Nr VI/23/2015 Rady Gminy Zielonki z  
dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu i  zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i  zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwała Nr 
XVIII/37/2016 Rady Gminy Zielonki w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/23/2015 Rady Gminy Zielonki z  dnia 
23 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu i  zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i  zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zielonki

Ryszard Krawczyk
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Uzasadnienie

Artykuł 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) mówi, że: rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, 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.

W niniejszej uchwale określono, że:

 1. Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odbiera się z terenu nieruchomości
nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych i wspólnot
mieszkaniowych nie rzadziej niż cztery razy w miesiącu.

2. Odpady zbierane w sposób selektywny: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło, odbiera się sprzed
nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych i wspólnot
nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

3. Odpady ulegające biodegradacji zgromadzone w pojemniku, o których mowa w § 3 ust. 3 odbiera się
sprzed posesji nie rzadziej niż raz w miesiącu. Każda nieruchomość może zostać wyposażona tylko w jeden
pojemnik na zbieranie bioodpadów.

W uchwale określono również sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych oraz frakcje odpadów, które można do nich dostarczać.

Uchwała reguluje również kwestię pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych
i segregowanych, którymi będą się posługiwali właściciele nieruchomości.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina została
zobowiązana do odbierania sprzed posesji również odpadów biodegradowalnych.

Zgodnie z ust. 3a powołanej wcześniej ustawy Rada Gminy może ograniczyć ilość odpadów zielonych,
zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych a także rozbiórkowych i budowlanych w związku z czym
proponuje się zapisy wprowadzające następujące limity :

1.  na odpady zielone ulegające biodegradacji - 9 worków miesięcznie; w danym dniu otwarcia punktów
nie więcej niż 6 worków,

2.  na odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - do 200 kg/rok jednorazowo
dostarczone z jednej nieruchomości,

3.  zużyte opony - 1 komplet opon (4 sztuki)/rok z jednej nieruchomości; w ramach opłaty nie będą
przyjmowane opony ponadgabarytowe (np. z ciągników, ciężarówek),

4.  na pozostałe frakcje odpadów zebranych selektywnie nie ustala się limitów ilościowych.

Limity mają zapobiegać między innymi oddawaniu znacznych ilości na punkty przez podmioty
nieuprawnione - w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz zahamowanie wzrostu ilości
oddawanych odpadów na punkty. Dopuszcza się oddawanie większej ilości w.w. odpadów na punkty za
dodatkową opłatą. Stawka tej opłaty zostanie określona w odrębnej uchwale.

W uchwale znalazły się także, zgodnie z ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) zapisy dotyczące trybu i sposobu zgłaszania przez
właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne.
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