
UCHWAŁA NR XVIII/134/2020
RADY MIEJSKIEJ  W PIWNICZNEJ-ZDROJU

z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług związanych z zagospodarowaniem 
i odbieraniem odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm. ) oraz art. 18 ust.2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r poz. 506 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego.

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, odpady zmieszane i segregowane  odbierane będą w każdej ilości  zebranej przez 
właściciela nieruchomości.

2. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

w następujący sposób:

1) odpady komunalne zmieszane oraz bioodpady:

- dla budynków jednorodzinnych - raz na dwa tygodnie (w miesiącach od kwietnia do października),

- dla budynków jednorodzinnych - raz w miesiącu (w miesiącach od listopada do marca),

- dla budynków wielolokalowych - raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem

2) odpady komunalne segregowane:

- raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych,

- raz w tygodniu dla budynków wielolokalowych  zgodnie z harmonogramem

3) odpady wielkogabarytowe – raz w roku w systemie „u źródła”

3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie ustalony przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój 
z podmiotem,  z którym zawarto umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz udostępniony 
właścicielom nieruchomości w formie ulotki i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

§ 2. Ustala się utworzenie jednego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla nieruchomości 
położonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój, do którego będzie można przekazać odpady 
komunalne zebrane w sposób selektywny w tym:

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,
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- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 2,2m3/rok lub 20 worków o poj.120l/rok

- zużyte opon samochodowych w ilości nie większej niż 4 sztuki/rok;

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł 
i strzykawek.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń, na gminnej stronie internetowej oraz w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXX/179/16 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 28 października 
2016 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług związanych z zagospodarowaniem i odbieraniem 
odpadów komunalnych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Musialski
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