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UCHWAŁA NR XX/294/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 20 lipca 2016 roku
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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym (Dz.U.2016.446 t.j.), art. 6r ust. 3 i 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U.2016.250 t.j.) w związku z art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.87) Rada Miejska w
Miechowie, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Miechów oraz zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w szczególności:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość ich odbioru;
3) sposób świadczenia usług przez Punkt Zbiórki Odpadów Problematycznych;
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego
Punkt Zbiórki Odpadów Problematycznych.
§ 2. Gmina Miechów w zamian za opłatę wnoszoną przez właścicieli nieruchomości zapewnia:
1) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w pojemniki na
zmieszane odpady komunalne w ilości 30l objętości pojemnika na każdą zadeklarowaną osobę, jednak nie
mniej niż 1 pojemnik 60l na każde gospodarstwo domowe;
2) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego w
pojemniki/kontenery na odpady komunalne zmieszane w ilości 30l objętości pojemnika na każdą
zadeklarowana osobę;
3) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w worki do
selektywnej zbiórki odpadów, w kolorystyce określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy i Miasta Miechów, w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości, jednak nie mniej
niż po 1 worku o poj. 60l na każdy rodzaj odpadów zbieranych selektywnie;
4) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego w
pojemniki/kontenery na odpady komunalne segregowane w zgodnej z Regulaminem kolorystyce, w ilości
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odpowiadającej potrzebom nieruchomości, nie mniej niż po jednym pojemniku na każdy rodzaj zbieranych
selektywnie odpadów;
5) do zbierania zwiększonej okresowo ilości odpadów komunalnych zmieszanych, oprócz typowych
pojemników i kontenerów dopuszcza się używanie worków z tworzyw sztucznych w kolorze czarnym (
zakupionych przez właściciela nieruchomości) po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca ich odbioru z
przedsiębiorcą świadczącym usługę odbioru odpadów komunalnych;
6) odbieranie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwa domowego.
§ 3. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych Gminy i Miasta Miechów:
1. Odpady nieselekcjonowane (komunalne zmieszane) odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenach wiejskich nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
b) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenach miejskich – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
c) w zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich (bloki mieszkalne) i obiektach zamieszkania zbiorowego
- nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu;
2. Odpady komunalne z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metalu, wielomateriałowe
zbierane selektywnie odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenach wiejskich - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
b) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenach miejskich – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
c) w zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich (bloki mieszkalne) i obiektach zamieszkania zbiorowego
– systematycznie po całkowitym zapełnieniu się pojemników lub kontenerów nie rzadziej niż 2 razy w
miesiącu;
3. Odpady zielone zbierane selektywnie odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenach wiejskich (tylko wtedy, jeśli nie są kompostowane na
nieruchomości) - 1 raz w miesiącu
b) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenach miejskich, (tylko wtedy, jeśli nie są kompostowane na
nieruchomości) – 2 razy w miesiącu
c) w zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich (bloki mieszkalne) oraz z obiektów zamieszkania
zbiorowego, pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni - w miarę potrzeb na zgłoszenie właściciela terenu;
d) zbierane na bieżąco w Punkcie Zbiórki Odpadów Problematycznych;
4. Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte opony (pochodzące tylko od rowerów, motorowerów, motocykli, kładów, samochodów
osobowych) odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenie całej gminy - 2 razy do roku po zakończeniu sezonu
zimowego i zakończeniu sezonu letniego, zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne;
b) w zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich (bloki mieszkalne) oraz z obiektów zamieszkania
zbiorowego – 2 razy do roku po zakończeniu sezonu zimowego i zakończeniu sezonu letniego, zgodnie z
harmonogramem dostarczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne;
c) zbierane na bieżąco w Punkcie Zbiórki Odpadów Problematycznych;
5. Przeterminowane leki zbierane na bieżąco w wyznaczonych aptekach i Gminnym Ośrodku Zdrowia;
6. Odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe:
a) na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości;
b) zbierane na bieżąco w Punkcie Zbiórki Odpadów Problematycznych;
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§ 4. 1. W Punkcie Zbiórki Odpadów Problematycznych (PZOP) utworzonym przez Gminę, przyjmowane są
nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) następujące rodzaje odpadów
komunalnych:
- odpady zielone ( tylko wtedy, gdy nie są kompostowane na nieruchomości – kompostowniki wykazane w
deklaracjach śmieciowych);
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- odpady wielkogabarytowe np. meble, fotele, kanapy itp.;
- odpady budowlano- remontowe z drobnych remontów, które nie wymagają pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia robót do starosty (w tym: drzwi, okna, armatura łazienkowa, ceramika sanitarna itp.);
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyte opony (pochodzące wyłącznie od: rowerów, motorowerów, motocykli, kładów, samochodów
osobowych);
- inne drobne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (np. środki ochrony
roślin i opakowania po tych środkach, zużyte termometry rtęciowe, świetlówki, lampy fluoroscencyjne,
przepracowane oleje itp.).
2. PZOP wyposażony jest w kontenery/pojemniki odpowiednio oznakowane, przeznaczone na poszczególne
rodzaje zbieranych odpadów problematycznych;
3. PZOP jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach określonych w Regulaminie PZOP;
4. Odpady dostarczane do PZOP nie mogą być zmieszane ( każdy rodzaj odpadu powinien być przekazywany
oddzielnie);
5. Opakowania z zawartością substancji niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki
ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzone;
6. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego winny być przekazane do PZOP w całości –
nierozebrane.
7. Odpady, które nie spełniają wymogów określonych w ust. 4-6 nie będą przyjmowanie do PZOP lub będą
przyjmowane za odpłatnością (zgodnie z cennikiem obowiązującym u przedsiębiorcy prowadzącego Punkt);
8. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PZOP, po sprawdzeniu zgodności dostarczonych
odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów; pracownik ma prawo odmówić przyjęcia odpadów,
jeżeli ich ilość wskazuje na to, że nie zostały one wytworzone w gospodarstwie domowym;
9. Oddający odpady:
a) wskazuje adres nieruchomości, z której pochodzą dostarczone do Punktu odpady komunalne;
b) przedstawia do wglądu pracownikowi Punktu, potwierdzenie wpłaty, opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za ostatni miesiąc;
c) ma obowiązek samodzielnego rozładunku przywiezionych odpadów
miejscu/kontenerze/pojemniku wskazanym przez przyjmującego odpady;
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10. Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, przekazuje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty oraz na stronie internetowej urzędu (zakładka Nasze Śmieci) adres PZOP, godziny otwarcia, rodzaje
odpadów tam odbieranych oraz inne ważne informacje dot. funkcjonowania Punktu.
§ 5. Ustala się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości i przez prowadzącego Punkt Zbierania Odpadów Problematycznych.
1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorców wymienionych w §5 należy zgłaszać
do Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie przy ul. H.
Sienkiewicza 25,
a) pisemnie;
b) telefonicznie, pod nr. telefonu: 41/3830040, 41/3831003
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c) elektronicznie, na adres mail : gmina@miechow.eu
2. Dokonując zgłoszenia należy podać:
a) dane zgłaszającego,
b) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,
c) datę wystąpienia nieprawidłowości,
d) opis nieprawidłowości,
3. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie, nie później niż 2 dni od dnia zaistnienia nieprawidłowości.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów.
§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Miechowie NR XXVII/382/2013 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie

Zenon Czekaj

