
UCHWAŁA NR XV/127/2020
RADY GMINY BRZEŹNICA

z dnia 14 stycznia 2020 roku

w sprawie określenia 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust.3, ust. 3a-3d 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.), 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, RADA GMINY 
BRZEŹNICA uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w szczególności:

1) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy;

2) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, – w każdej ilości,

2) selektywnie zbierane odpady komunalne: szkło i opakowania ze szkła, papier i tektura oraz opakowania 
z papieru i tektury, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, 
odpady opakowanie wielomateriałowe, bioodpady, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
wielkogabarytowe, przeterminowane leki, odpady higieniczne, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzież - w każdej ilości.

§ 3. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podmiot odbierający 
odpady komunalne wyposaży właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie 
jednorodzinnej w worki koloru:

1) niebieskiego, oznaczone napisem „Papier”, służące do gromadzenia odpadów z papieru i tektury oraz 
odpadów opakowaniowych z papieru i tektury;
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2) zielonego, oznaczone napisem „Szkło”, służące do gromadzenia odpadów ze szkła i odpadów 
opakowaniowych ze szkła;

3) żółtego, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, służące do gromadzenia odpadów z tworzyw 
sztucznych i metali, odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i metali, oraz odpadów 
opakowaniowych wielomateriałowych;

4) brązowego, oznaczone napisem „Bio”, służące do gromadzenia bioodpadów.

2. Podmiot odbierając odpady selektywnie zbierane w workach (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, 
bio) zastępuje odbierane worki nowymi na zasadzie „worek za worek”.

§ 4. Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych właściciele nieruchomości 
zamieszkałych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zapewniają na własny koszt pojemniki.

§ 5. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych, odbywa się z następującą częstotliwością:

1) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz 
na miesiąc;

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady:

a) w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

b) w pozostałym okresie roku – nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  – 2 razy do roku (marzec i wrzesień);

4) odpady wielkogabarytowe -  2 razy do roku (marzec i wrzesień).

2. Odbiorowi bezpośrednio sprzed posesji podlegają odpady, o których mowa w ust.1 pkt.1-4 wystawione 
w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników 
podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. 
Odpady, które zostaną wystawione w innych niż określone powyżej miejscach, nie podlegają odbiorowi. 
Dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów 
wielkogabarytowych.

3. Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Brzeźnica zostanie podany do wiadomości publicznej 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica i dostarczony właścicielom nieruchomości zamieszkałych 
przez podmiot odbierający odpady komunalne.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą pozbywać się odpadów 
komunalnych poprzez ich dostarczanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego 
dalej „PSZOK”.

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK przyjmowane są każde ilości, wytworzonych na terenie 
nieruchomości, następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;

2) szkło i opakowania ze szkła;

3) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych;

4) metale i opakowania z metali;

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6) bioodpady;

7) przeterminowane leki;

8) odpady higieniczne tj. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe ospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
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9) chemikalia (chemikalia powstające w gospodarstwach domowych i opakowania po chemikaliach 
(m.in.farby, lakiery, rozpuszczalniki, opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, zużyte oleje 
odpadowe, opakowania po nawozach sztucznych, kwasy, alkalia), lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) odpady wielkogabarytowe;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe;

14) odpady tekstyliów i odzież.

3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w PSZOK przyjmowane są limitowane ilości, wytworzonych na 
terenie nieruchomości, następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) zużyte opony w ilości nie przekraczającej 8 szt. opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t na nieruchomość zamieszkałą na rok,

4. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny.

5. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. W stosunku do tych 
odpadów obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

6. Transport odpadów do PSZOK właściciel  nieruchomości dostarcza we własnym zakresie i na własny 
koszt.

7. Przyjęcie odpadów do PSZOK odbędzie się po weryfikacji osoby oddającej odpady w zakresie 
potwierdzenia, że jest mieszkańcem Gminy Brzeźnica lub działa z jego upoważnienia, co osoba oddająca 
odpady winna udokumentować we własnym zakresie,

8. Podmiot obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy:

1) dostarczone zostaną odpady inne niż wymienione w ust. 2 i 3;

2) dostarczone zostaną zmieszane odpady komunalne oraz popiół;

3) dostarczone zostaną odpady nieprawidłowo zabezpieczone (w uszkodzonych nieszczelnych opakowaniach 
lub zanieczyszczone);

4) dostarczone zostaną odpady niemożliwe do zidentyfikowania.

9. Dostarczający odpady w przypadku stwierdzenia sytuacji opisanej w ust. 8 zobowiązany jest do 
natychmiastowego zabrania odpadów.

10. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w miejscowości Brzezinka 
na terenie Oczyszczalni Ścieków.

11. PSZOK czynny jest dwa razy w miesiącu w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca od 12.00 - 18.00.

§ 7. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciele nieruchomości mogą w terminie 2 dni 
roboczych od wystąpienia nieprawidłowości, zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług.

2. W pierwszej kolejności zgłoszenie nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1 nastąpić powinno do 
wykonawców usług, a w przypadku dalszego niewłaściwego świadczenia usługi do Urzędu Gminy Brzeźnica.

3. Kierowane do Urzędu Gminy Brzeźnica zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, dokonywane mogą być:

1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica;

2) telefonicznie na numer telefonu: (33) 879 20 29;

3) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: gmina@brzeznica.pl;

4) pisemnie na adres: Urząd Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica.
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§ 8. Traci moc uchwała Nr XIV/139/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 marca 2016 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 (Dziennik Urzędowy Województwa 
Małopolskiego z 2016 roku poz. 1975).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 luty 2020 r.

 
Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kozioł
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