
UCHWAŁA NR XXIV/ 145  /2012
RADY GMINY CHARSZNICA

z dnia 16 grudnia 2012 r.

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Charsznica 

i zagospodarowania tych odpadów. 

Na podstawie18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) - 

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE: 
§ 1. Uchwała określa: 

a) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

b) częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, 

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

d) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. Frakcje odpadów komunalnych, częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych dla właścicieli takich nieruchomości określa Załącznik nr 1 do Uchwały. 

2. Ilość odbieranych odpadów komunalnych wskazanych w Załączniku nr 1 do Uchwały ustala 
się na 4,8 kg/mieszkańca na tydzień. 

§ 3. 1. Gmina Charsznica dostarcza właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worki do 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do spełnienia obowiązków 
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli takich nieruchomości. 

2. Dwa typy dostarczanych worków służą do zbierania następujących frakcji odpadów 
komunalnych: 

a) łącznie tworzyw sztucznych, papieru, metalu i odpadów wielomateriałowych, 

b) osobno szkła. 

§ 4. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od 
właścicieli nieruchomości określają odrębne przepisy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica. 

§ 6. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Pietrzyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/ 145  /2012 

Rady Gminy Charsznica 

z dnia 16 grudnia 2012 r. 

 

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa jednorodzinna 

Częstotliwość i szczegółowe wymagania 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

Zmieszane odpady 
komunalne 

Odbieranie 1 raz w miesiącu odpadów z pojemnika/pojemników ze zmieszanymi 
odpadami komunalnymi. Dopuszczalna pojemność pojemnika /pojemników 120 
dm3 lub 240 dm3 na nieruchomość. Ilość pojemników ustalana będzie każdorazowo 
na podstawie złożonej deklaracji, biorąc pod uwagę ilość osób i śrenią ilość 
odpadów komunalnych wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca Gminy 
Charsznica w ciągu tygodnia, określoną w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Charsznica. 

Selektywnie zbierane 
odpady komunalne: 
- tworzywa 
sztuczne, 
- papier, 
- metal, 
- odpady 
wielomateriałowe 

Odbieranie 1 raz w miesiącu worków z selektywnie zbieranymi odpadami 
komunalnymi (tworzywa sztuczne, papier, metal, odpady wielomateriałowe). 
Dopuszczalne jest odbieranie takich odpadów w workach określonych w uchwale 
Rady Gminy w Charsznicy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości 
obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot 
odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne 
i powiadamia o tym Gminę. 
Odpady typu butelki, słoiki, kubki, pojemniki nażywność itp. muszą być 
oczyszczone z resztek organicznych. 

Selektywnie zbierane 
odpady komunalne 
w zakresie szkła 

Odbieranie 1 raz na 2 miesiące worków z selektywnie zbieranymi odpadami 
komunalnymi w zakresie szkła. Dopuszczalne jest odbieranie takich  odpadów 
w workach określonych w uchwale Rady Gminy Charsznica w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W przypadku niedopełniania 
przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako 
zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę. 
Odpady typu butelki, słoiki, kubki, pojemniki nażywność itp. muszą być 
oczyszczone z resztek organicznych. 

Sposób świadczenia usług przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyte 
baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt 
elektryczny 
i elektroniczny, meble 
i inne odpady 
wielkogabarytowe oraz 
zużyte opony 

Możliwość dostarczenia przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych 
baterii i akumulatorów, zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznego, mebli 
i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon do wyznaczonych na 
terenie Gminy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
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Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa wielorodzinna 

Częstotliwość i szczegółowe wymagania 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

Zmieszane odpady 
komunalne 

Odbieranie co najmniej 1 raz w tygodniu odpadów z pojemnika /pojemników ze 
zmieszanymi odpadami komunalnymi. Podstawowy pojemnik to 1 100 dm3. 
Dopuszczalne są ponadto pojemniki o pojemności 120 dm3, 240 dm3 oraz 770 
dm3. 

Selektywnie zbierane 
odpady komunalne: 
- tworzywa 
sztuczne, 
- papier, 
- metal, 
- odpady 
wielomateriałowe 

Odbieranie 1 raz w miesiącu odpadów z pojemników z selektywnie zbieranymi 
odpadami komunalnymi (tworzywa sztuczne, papier, metal, odpady 
wielomateriałowe). W przypadku niedopełniania przez właściciela 
nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako 
zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę. Podstawowy 
pojemnik 1 100 dm3. Dopuszczalne są ponadto pojemniki o pojemności 120 dm3, 
240 dm3 oraz 770dm3. 
Odpady typu butelki, słoiki, kubki, pojemniki nażywność itp. muszą być 
oczyszczone z resztek organicznych. 

Selektywnie zbierane 
odpady komunalne 
w zakresie szkła 

Odbieranie 1 raz na 2 miesiące odpadów z pojemników z selektywnie 
zbieranymi odpadami komunalnymi w zakresie szkła. W przypadku 
niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady 
komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym 
Gminę. Podstawowy pojemnik 1 100 dm3. Dopuszczalne są ponadto pojemniki 
o pojemności 120 dm3, 240 dm3 oraz 770 dm3. 
Odpady typu butelki, słoiki, kubki, pojemniki nażywność itp. muszą być 
oczyszczone z resztek organicznych. 

Sposób świadczenia usług przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyte 
baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt 
elektryczny 
i elektroniczny, meble 
i inne odpady 
wielkogabarytowe oraz 
zużyte opony 

Możliwość dostarczenia przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych 
baterii i akumulatorów, zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznego, mebli 
i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon do wyznaczonych na 
terenie Gminy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Charsznica 

Andrzej Pietrzyk
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Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) rada gminy winna określić, 
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 szczególności ilość odpadów 
komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów 
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Z uwagi na wskazany obowiązek prawny, 
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Charsznica 

Andrzej Pietrzyk

Id: 2736E9FF-6135-4F4F-A566-258C2E253F94. Podpisany Strona 1
——————————————————————————————————————————————————————




