UCHWAŁA NR XXIV/311/2012
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), art.
4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)
Rada Miejska 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 i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2.
1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od
liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:
1) zmieszane odpady komunalne:
a) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej 20 l - 30 l na mieszkańca
(w zależności od paliwa wykorzystywanego do ogrzewania budynków), jednak co najmniej 1 pojemnik 60 l
na każdą nieruchomość;
b) dla budynków w zabudowie wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 20 l - 30 l na mieszkańca
(w zależności od paliwa wykorzystywanego do ogrzewania budynków), jednak nie mniej niż 120 l na każde
gospodarstwo domowe.
2) selektywnie zebrane odpady komunalne:
a) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w workach odpowiedniego koloru,
w ilości i wielkości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości, jednak nie mniej niż po 1 worku o poj.
60 l na każdy rodzaj zebranych selektywnie odpadów (tworzywa sztuczne, papier i tektura oraz opakowania
z tych materiałów, metal (oraz opakowania z metalu) + odpady wielomateriałowe, szkło białe i kolorowe
(oraz opakowania ze szkła), odpady zielone);
b) dla budynków w zabudowie wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, urządzenia (pojemniki lub
kontenery) odpowiedniego koloru w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości;
3) Ponad limit określony w ust. 1 właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zmieszane
odpady komunalne mogą bezpłatnie oddawać w workach na odpady zmieszane. Przedsiębiorca odbierający
odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest odebrać każdą ilość odpadów
komunalnych wytworzonych na nieruchomości zamieszkałej. Przedsiębiorca ten jest zobowiązany dostarczyć

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: F7455AF4-BB94-49C7-82CA-64BB6A02AE24. Podpisany
Strona 1

bezpłatnie worki na odpady segregowane (i ewentualnie w razie potrzeby na odpady zmieszane) w ilości
odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości.
§ 3.
1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
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 zbierane w sposób selektywny (z papieru, tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metalu,
wielomateriałowe) 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 1 raz w miesiącu.
3. Odpady zielone zbierane selektywnie odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenach wiejskich (jeśli nie są kompostowane na nieruchomości) 1 raz w miesiącu;
b) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenach miejskich (jeśli nie są kompostowane na nieruchomości)
- 2 razy w miesiącu;
c) w zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich (bloki mieszkalne) i obiektach zamieszkania zbiorowego,
pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni - w miarę potrzeb na zgłoszenie właściciela terenu;
d) zbierane na bieżąco w Punkcie Zagospodarowania Odpadów Problematycznych (jeśli taki zostanie utworzony na
terenie gminy).
4. Odpady wielkogabarytowe, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony:
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;
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;
c) zbierane na bieżąco w Punkcie Zagospodarowania Odpadów Problematycznych (jeśli taki zostanie utworzony na
terenie gminy).
5. Baterie i przeterminowane leki zbierane na bieżąco w wyznaczonych przez UGiM punktach ich zbiórki
rozmieszczonych w aptekach, GOZ, szkołach i przedszkolach.
6. Odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe:
a) na indywidualne zgłoszenie właściciela;
b) zbierane na bieżąco w Punkcie Zagospodarowania Odpadów Problematycznych (jeśli taki zostanie utworzony na
terenie gminy).
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§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.
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Uzasadnienie
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 r (Dz. U z 2011 r Nr
152 poz. 897) wprowadziła wiele zmian w dotychczasowych przepisach . Znowelizowana ustawa nałożyła
dodatkowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tak na gminy, jaki i na właścicieli
nieruchomości oraz na organy uchwałodawcze gmin . Zgodnie z art. 10 ust. 1 cyt. ustawy Rada Gminy jest
zobowiązana do podjęcia w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy określonych uchwał , w tym
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W związku z powyższym podjęcie niniejszej Uchwały
uważa się za uzasadnione .
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