
UCHWAŁA NR XIX/138/2020
RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815.) w związku z art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1579, 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, Rada 
Gminy Michałowice uchwala co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowy sposób oraz zakres świadczonych usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice 
i sposób zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zebrane w pojemnikach koloru czarnego,

2) zebrane selektywnie w oddzielnych workach, dostarczonych przez przedsiębiorcę realizującego usługi odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Michałowice, 
następujące frakcje odpadów:

a) „papier”, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru 
i odpady opakowaniowe z tektury – w workach koloru niebieskiego,

b) „szkło”, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – workach koloru 
zielonego,

c) „metale i tworzywa sztuczne”, w skład której wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe 
z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe – w workach koloru żółtego,

3) bioodpady („bio”) zebrane w pojemnikach koloru brązowego,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§ 3. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych 
wymienionych § 2, wytworzonych na terenie danej nieruchomości.

§ 4. 1. Za selektywne zbieranie odpadów komunalnych uznaje się ich zbieranie w sposób zgodny 
z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice 
przyjętym odrębną uchwałą Rady Gminy Michałowice.

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, segregowane niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, 
traktowane są jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 5. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom nieruchomości są 
dostarczane, przez przedsiębiorcę realizującego usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Michałowice, worki służące do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych wymienionych w § 2 pkt 2. W przypadku, gdy ilość ww. worków w danym miesiącu jest 
niewystarczająca, właściciele nieruchomości będą mogli otrzymać worki dodatkowe
w Urzędzie Gminy Michałowice.
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§ 6. 1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki koloru czarnego na niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne oraz pojemniki koloru brązowego na bioodpady, należy do obowiązków właścicieli  nieruchomości.

2. Parametry pojemników, o których mowa w ust. 1, powinny być zgodne z wymaganiami określonymi 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 7. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości 
z następującą częstotliwością:

1) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie 
listopad–marzec oraz nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie kwiecień–październik,

2) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie przez cały rok.

2. Selektywnie zebrane frakcje odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 2, będą odbierane od 
właścicieli nieruchomości z następującą częstotliwością:

1) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie 
listopad–marzec oraz nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie kwiecień–październik,

2) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – nie rzadziej niż raz na cztery 
tygodnie w okresie listopad-marzec oraz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie kwiecień–październik.

3. Bioodpady będą odbierane od właścicieli nieruchomości z następującą częstotliwością:

1) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie 
listopad–marzec oraz nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie kwiecień–październik,

2) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – nie rzadziej niż raz na cztery 
tygodnie w okresie listopad–marzec oraz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie kwiecień–październik.

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane od 
właścicieli nieruchomości dwa razy w roku, w marcu oraz w październiku.

5. Szczegółowe harmonogramy odbiorów odpadów, o których mowa w ust. 1–4, zostaną dostarczone 
właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę realizującego usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Michałowice oraz opublikowane na stronie Urzędu 
Gminy Michałowice.

§ 8. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przyjmowane są zebrane 
selektywnie i dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujące odpady:

1) frakcje, o których mowa § 2 pkt 2, dostarczone w workach właściwych dla danej frakcji,

2) bioodpady,

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz pozostałe odpady 
komunalne zbierane selektywnie, tj. odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony oraz odpady budowlane 
i rozbiórkowe.

2. Informacje o lokalizacji, terminie otwarcia przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
odpadów, o których mowa w ust. 1, dostępne są na internetowej Gminy Michałowice – www. 
michalowice.malopolska.pl w folderze Gospodarka odpadami oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Michałowice - bip.malopolska.pl/ugmichalowice

3. Do rozładunku dostarczonych do punktu PSZOK odpadów oraz ich umieszczenia we właściwych 
kontenerach lub pojemnikach zobowiązany jest dostarczający je właściciel nieruchomości. W przypadku 
dostarczenia bioodpadów w workach należy wysypać ich zawartość do kontenera przeznaczonego na te odpady.

§ 9. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub z PSZOK należy zgłaszać w terminie do 3 dni roboczych od daty zdarzenia:

1) pisemnie na adres: Urząd Gminy Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice,
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2) osobiście w Urzędzie Gminy Michałowice, pokój nr 12,

3) telefonicznie pod numerem 12 388 57 40 wew. 34,

4) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@michalowice.malopolska.pl.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 września 2017 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą 
obowiazującą od 1 marca 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Michałowice

Daniel Gajoch
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