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Uchwała nr …………./22 

Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały dot. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta i gminy Piwniczna-Zdrój 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy 

z  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 

888), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym 

Sączu: 

 

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, 

stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju nr XVIII/133/2020 

z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych 

w  części miejskiej: 

1) zmieszanych (pozostałość po segregacji) i bioodpadów: 

a) dla budynków jednorodzinnych: 

− nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie (od kwietnia do października) – według 

ustalonego harmonogramu, 

− nie rzadziej niż raz na miesiąc (od listopada do marca) – według ustalonego 

harmonogramu,  

 



 

 

b) dla budynków wielolokalowych: 

− nie rzadziej niż raz na tydzień – według ustalonego harmonogramu, 

2) segregowanych: 

− dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej, niż raz na miesiąc – według 

ustalonego harmonogramu,  

− dla budynków wielolokalowych – nie rzadziej, niż raz na miesiąc –według 

ustalonego harmonogramu” 

 

2. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych, zmieszanych oraz bioodpadów z części 

wiejskiej – raz w miesiącu – według ustalonego harmonogramu”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa małopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piwniczna-

Zdrój, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju nr 

XVIII/133/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i  porządku na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, określono, m.in., minimalną 

częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

W związku z  nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  w art. 6r ust. 

3b, ustawodawca dopuścił, aby odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych oraz bioodpadów, z  budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z gmin 

wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich, mógł odbywać się rzadziej, niż raz 

na dwa tygodnie. 

Z powodów ekonomicznych skorzystano z takiej możliwości i w związku ze zmianą 

uchwały należało wprowadzić także zmianę w regulaminie (§ 11 ust. 1 i 2). 


