UCHWAŁA NR XI/120/2019
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu,Rada Gminy Czarny
Dunajec, na wniosek Wójta Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych
w granicach administracyjnych Gminy Czarny Dunajec;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych
w granicach administracyjnych Gminy Czarny Dunajec;
3) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych na terenie Gminy Czarny Dunajec;
4) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
§ 2. Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy określa Załącznik do uchwały.
§ 3. 1. Odpady komunalne wykazane w Załączniku do uchwały odbierane są od właścicieli nieruchomości
w ilości, w jakiej zostały wytworzone na terenie nieruchomości.
2. Gmina przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki służące
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości i/lub niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot prowadzący punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: odpady@czarny-dunajec.pl ;
3) osobiście: w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec – referacie właściwym ds. gospodarki komunalnej, ul.
Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.
2. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy podać w szczególności adres nieruchomości,
której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz dostępne dowody
potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dostarczać selektywnie zbierane odpady komunalne w zakresie:
1) papieru tektury, szkła, opakowań ze szkła, metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
2) 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
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igieł, strzykawek i ampułkostrzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, drewna, w tym opakowań z drewna, zużytych opon, odzieży i tekstyliów;
3) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wytwarzanych w ramach remontów prowadzonych przez
właścicieli nieruchomości we własnym zakresie;
4) odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli; do wyznaczonych na terenie Gminy Czarny Dunajec
Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w dalszej części jako MPSZOK).
2. Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów w postaci przeterminowanych leków, chemikaliów,
farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, kwasów, alkaliów, środków ochrony roślin, żywic, środków
czyszczących, detergentów, środków do konserwacji drewna i opakowań po tych substancjach, lamp
fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć (w tym termostatów rtęciowych), zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 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,
strzykawek i ampułkostrzykawek będzie prowadzony nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon, a także wielkogabarytowego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzony nie rzadziej niż 2 razy w roku.
4. Informacje o lokalizacjach, godzinach otwarcia i rodzaju przyjmowanych (odbieranych) odpadów
komunalnych przez MPSZOK, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu:
http://www.czarny-dunajec.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Dunajec:
https://bip.malopolska.pl/ugczarnydunajec.
§ 6. Sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od
właścicieli
nieruchomości
z terenu
Gminy
Czarny
Dunajec
określają
przepisy
ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 8. Traci moc uchwała Nr X/102/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małop. 2019 r., poz. 5764).
§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/120/2019
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 30 września 2019 r.
RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH I CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY
Tabela nr 1
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa jednorodzinna
Rodzaje odpadów komunalnych
Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli
odbieranych od właścicieli nieruchomości:
nieruchomości:
minimum 1 raz na dwa tygodnie w okresie
Niesegregowane (zmieszane) odpady
kwiecień – październik
komunalne.
minimum 1 raz na miesiąc w okresie listopad – marzec
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
minimum 1 raz na 2 miesiące
papier i tektura.
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
minimum 1 raz na 2 miesiące
szkło, opakowania ze szkła.
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
metale, tworzywa sztuczne i opakowania
minimum 1 raz na 2 miesiące
wielomateriałowe.
minimum 1 raz na dwa tygodnie w okresie kwiecień –
październik
Selektywnie zbierane bioodpady
minimum 1 raz na miesiąc w okresie listopad – marzec
Tabela nr 2
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa wielolokalowa
Rodzaje odpadów komunalnych
Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli
odbieranych od właścicieli nieruchomości:
nieruchomości:
minimum 1 raz na tydzień w okresie kwiecień – październik
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.
minimum 1 raz na miesiąc w okresie listopad – marzec
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
minimum 1 raz na 2 miesiące
papier i tektura.
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
minimum 1 raz na 2 miesiące
szkło, opakowania ze szkła.
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
metale, tworzywa sztuczne i opakowania
minimum 1 raz na 2 miesiące
wielomateriałowe.
minimum 1 raz na tydzień w okresie kwiecień – październik
Selektywnie zbierane bioodpady
minimum 1 raz na miesiąc w okresie listopad – marzec
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UZASADNIENIE
Uchwałą Nr X/102/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. Rada Gminy Czarny Dunajec określiła
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Przedmiotowa ustawa wprowadziła m.in. zmianę nazewnictwa niektórych frakcji odpadów,
rozszerzyła katalog odpadów, jakie mogą być oddawane do punktu selektywnej zbiórki
odpadów oraz zwiększyła częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Dodatkowo zmiana ustawy
dała Gminom możliwość nie zapewnienia przyjmowania bioodpadów przez punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jeżeli w zamian za opłatę za
zagospodarowanie odpadami komunalnymi w całości zapewnia odbieranie tych odpadów
z miejsc ich wytwarzania.
Mając na uwadze ww. nowelizację należało podjąć nową Uchwałę Rady Gminy
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych. W szczególności określić należało częstotliwość odbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów od właściciela nieruchomości w
podziale na dwa okresy: kwiecień – październik oraz listopad – marzec. Wprowadzono
również nowe nazewnictwo frakcji odpadów oraz uwzględniono dodatkowe odpady, które
można oddawać do punktów selektywnej zbiórki odpadów.
Dodatkowo, zgodnie z art. 6r ust. 3c ww. ustawy – projekt uchwały podlega
zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. W dniu 19.09.2019 r. projekt niniejszej
uchwały otrzymał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Targu.
Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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