
UCHWAŁA NR XIX/82/2020 
RADY GMINY ZIELONKI 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, 

nieruchomościach rekreacyjno – wypoczynkowych na terenie gminy Zielonki, 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 – 3d, art. 3 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), 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 zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowych  z  terenu gminy 
Zielonki  oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 2. 1. § 2. 1. Ustala się, że z terenu nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno - 
wypoczynkowych, odbiera się wytworzone odpady komunalne zmieszane. 

2. Ustala się, że z terenu nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowych, 
odbiera się odpady komunalne zebrane selektywnie, w następujących frakcjach: 

1) papier; 

2) tworzywa sztuczne i metale; 

3) szkło; 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

§ 3. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych 
wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 wytworzonych na terenie danej nieruchomości. 

§ 4. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom nieruchomości są 
dostarczane, przez przedsiębiorcę realizującego usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zielonki, worki służące do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych wymienionych w § 5 ust. 2. W przypadku, gdy ilość ww. worków w danym miesiącu jest 
niewystarczająca, właściciele nieruchomości będą mogli otrzymać worki dodatkowe w Urzędzie Gminy Zielonki. 

§ 5. 1. Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych stosowane będą pojemniki o pojemności od 60 l do  
1100 l. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu, 
wytrzymałość i być dostosowane do odbioru mechanicznego, odpowiadać obowiązującym normom. 

2. Do selektywnego zbierania odpadów w następujących frakcjach: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, 
stosowane będą osobno na każdą frakcję worki o odpowiedniej kolorystyce lub pojemnik dostosowany do odbioru 
mechanicznego i odpowiadający obowiązującym normom. 

3. Do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów stosuje się 
w przypadku wszystkich nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowych z terenu 
gminy Zielonki, pojemniki koloru brązowego umożliwiające dostęp powietrza i gromadzenie odcieków 
o pojemności od 120 l do 1100 l. 

§ 6. 1.  Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odbiera się z terenu nieruchomości 
nie rzadziej niż co dwa tygodnie, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

2. Odpady zbierane w sposób selektywny: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odbiera się z terenu 
nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
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3. Odpady ulegające biodegradacji zgromadzone w pojemniku, o których mowa w § 5 ust. 3 odbiera się sprzed 
posesji nie rzadziej niż co dwa tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej i nie rzadziej niż raz w tygodniu 
w przypadku zabudowy wielolokalowej. 

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. Szczegółowe harmonogramy odbiorów odpadów, o których mowa w ust. 1-4, zostaną dostarczone 
właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę realizującego usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zielonki oraz opublikowane na stronie 
www.eko.zielonki.pl. 

§ 7. 1.  Ustala się, że właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli bezpłatnie oddawać do  punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej jako „PSZOK”) odpady zbierane selektywnie 
o następujących frakcjach: 

1) frakcje, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-3; 

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz pozostałe odpady 
komunalne zbierane selektywnie, tj. przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony (za wyjątkiem ponadgabarytowych np. z ciągników, 
ciężarówek), odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (z drobnych remontów 
wykonanych we własnym zakresie). 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie obejmuje przyjmowania przez punkty PSZOK 
bioodpadów, które w zamian za tę opłatę będą odbierane w całości z miejsc ich wytwarzania. 

3. Informacje o lokalizacji, terminie otwarcia przez punkty PSZOK, w których przyjmowane są odpady, 
o których mowa w ust. 1, dostępne są na stronie internetowej www.eko.zielonki.pl. 

4. Do rozładunku dostarczonych do punktów PSZOK odpadów oraz ich umieszczenia we właściwych 
kontenerach lub pojemnikach zobowiązany jest dostarczający je właściciel nieruchomości. 

5. Ustala się następujące ilości - limity odpadów przyjmowanych do punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK) w ramach opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

1) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - do 200 kg/rok dostarczonych jednorazowo 
z jednej nieruchomości; 

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

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

6. Odpady zebrane selektywnie, na które zostały wprowadzone limity, mogą być oddawane do PSZOK po 
wykorzystaniu przysługującego limitu, za dodatkową opłatą ustaloną w odrębnej uchwale. 

§ 8. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez PSZOK należy zgłaszać w terminie do 2 dni roboczych od daty zdarzenia w 
następujących formach: 

1) pisemnie na adres: Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki (pismo winno 
zawierać: adres nieruchomości, której niewłaściwe świadczenie usług dotyczy, imię i nazwisko zgłaszającego 
oraz podpis zgłaszającego); 
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2) elektronicznej, z wykorzystaniem ePUAP, podpisanej profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub e-mail na adres ug@zielonki.pl (zgłoszenie winno zawierać adres nieruchomości, której 
niewłaściwe świadczenie usług dotyczy, imię i nazwisko zgłaszającego); 

3) osobiście w Urząd Gminy Zielonki, budynek nr III; 

4) telefonicznie pod numerem 12 285 08 50 wew. 313. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki. 

§ 10. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Zielonki z  
dnia 25 kwietnia 2019 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 (Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 3635). 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zielonki 

 
 

Mirosław Golanko 
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UZASADNIENIE

W dniu 6.09.2019 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa ta nowelizując zapisy obliguje gminy do dokonania zmian w obowiązujących aktach prawa
miejscowego. Rada Gminy jest obowiązana dostosować zapisy uchwały w sprawie określenia
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 w zakresie
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia
usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK.

Ustawodawca zobowiązał gminy do odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne z
częstotliwością nie rzadszą niż raz na 2 tygodnie, co wiąże się z koniecznością zmiany zapisów w
uchwale dotyczących częstotliwości odbierania tych odpadów od właścicieli nieruchomości
zlokalizowanych na terenie gminy Zielonki.

Treść niniejszej uchwały, zgodnie z art. 6r ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, uzyskała pozytywną opinię Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie,
postanowieniem nr 100/20 z dnia 16 czerwca 2020 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Id: 7FF64691-530E-4168-9108-152C3D9FE969. Podpisany Strona 1




