
 

 

UCHWAŁA NR XII/107/19 

RADY GMINY ZEMBRZYCE 

z dnia 30 grudnia 2019 roku 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości na których 

znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe z terenu Gminy Zembrzyce, 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 1990 r. o samorządzie 

gminnym(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy 

Zembrzyce po zaciągnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie obierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki 

letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy 

Zembrzyce, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

§ 2. Odpady komunalne zebrane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w sposób selektywny 

obejmujące takie frakcje odpadów jak: papier, plastik, szkło, metal, odpady biodegradowalne, zużyte artykuły 

higieniczne, zużyta odzież, popiół oraz odpady zmieszane zostaną odebrane w każdej ilości w ramach opłaty 

określonej odrębną uchwałą. 

§ 3. Odpady komunalne zebrane przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe 

lub innej nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Zembrzyce 

obejmujące takie frakcje odpadów jak: papier, plastik, szkło, metal, odpady biodegradowalne, zużyte artykuły 

higieniczne, zużyta odzież, popiół oraz odpady zmieszane zostaną odebrane w każdej ilości w ramach opłaty 

ryczałtowej określonej odrębną uchwałą. 

§ 4. Odpady komunalne na terenie Gminy Zembrzyce odbierane są od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe dwa razy w ciągu miesiąca. Szczegółowy 

harmonogram zbiórek odpadów komunalnych będzie wprowadzany Zarządzeniem Wójta Gminy . 
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§ 5. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: odpady wymienione w §2 oraz 

odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących 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, 

zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, zużytych opon, tekstyliów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiące odpady 

komunalne odbierane będą w specjalnie utworzonym punkcie do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Punkt odbioru odpadów będzie czynny co najmniej 1 godzinę w dni powszednie i 5 godzin w dwie soboty 

w miesiącu. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminnym punkcie odpadów 

problemowych będzie wprowadzany Zarządzeniem Wójta Gminy. 

§ 6. Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe co najmniej raz do roku przez 

wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego będą określone Zarządzeniem Wójta Gminy. 

§ 7. Zużyte opony będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości 

na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe raz do roku przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. Terminy odbioru zużytych opon będą 

określone Zarządzeniem Wójta Gminy. 

§ 8. Do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi mogą być przyjęte wyłącznie odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 

w ilości do 1 m3 na rok z jednego gospodarstwa domowego. Ponad tą ilość odpady te będą przyjmowane za 

dodatkową opłatą określoną w odrębnej uchwale Rady Gminy.  

§ 9. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

właściciele nieruchomości mogą zgłaszać wszystkie nieprawidłowości w świadczeniu usług komunalnych: 

osobiście w Urzędzie Gminy Zembrzyce, pisemnie na adres tut. Urzędu, elektronicznie e–mail 

gmina@zembrzyce.pl i telefonicznie pod nr 33/87 – 46 – 002. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr IX/84/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 21 października 2015 r. w sprawie: 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zembrzyce, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce 

Grzegorz Józefowski 
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