
UCHWAŁA NR XXXIII/285/2013
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych.

Na podstawie art. 6r ust. 3 i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.391) oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) - Rada Miejska w Chełmku uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Chełmek i zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie jednorodzinnym, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość. Szacuje się, że dla nieruchomości zamieszkałej przez nie więcej niż 2 osoby jest to jeden pojemnik 
o pojemności 120 l. Dla nieruchomości zamieszkałej przez każdą kolejną osobę lub każde kolejne dwie osoby ilość 
pojemników jest ustalona jako wielokrotność pojemnika o pojemności 120 l, przy założeniu że na nie więcej niż 
2 osoby przypada pojemnik o pojemności 120 l. 

2. Ilość odpadów komunalnych segregowanych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie jednorodzinnym, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość i stanowi: 

1) dla nieruchomości zamieszkałej do 4 osób: 

a) po jednym worku o pojemności 80 l z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób 
selektywny tj. szkło bezbarwne i szkło kolorowe, w odpowiedniej kolorystyce, 

b) po jednym worku o pojemności 120 l z folii HDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób 
selektywny tj. papier i tektura (makulatura) oraz tworzywa sztuczne i metal, w odpowiedniej kolorystyce, 

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 4 osoby: 

a) po dwa worki o pojemności 80 1 z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób 
selektywny tj. szkło bezbarwne i szkło kolorowe, w odpowiedniej kolorystyce, 

b) po dwa worki o pojemności 120 1 z folii HDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób 
selektywny tj. papier i tektura oraz tworzywa sztuczne i metal, w odpowiedniej kolorystyce. 

3) W przypadku większej ilości odpadów komunalnych segregowanych zebranych na terenie nieruchomości 
Urząd Miejski w Chełmku zapewni dodatkowe worki służące do zbierania odpowiedniej frakcji odpadów 
selektywnych tj. papier i tektura, szkło bezbarwne, szkło kolorowe oraz tworzywa sztuczne i metal. 

4) Przy odbieraniu zapełnionych worków z odpadami segregowanymi przedsiębiorca, który zostanie wyłoniony 
w trybie przetargu, będzie przekazywał worki puste za każdy odebrany worek z odpadami segregowanymi 
w stosunku 1:1. 

5) Ustala się, że na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy prowadzona jest segregacja 
w sytuacji gdy z danej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w okresie kwartału wysegregowanych 
zostanie co najmniej jeden pełny worek z jedną frakcją odpadów odbieranych selektywnie na osobę 
zamieszkującą daną nieruchomość. 

§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie wielorodzinnym, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość i stanowi określoną liczbę pojemników o pojemności 1100l lub 5000l. 
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2. Ilość odpadów komunalnych segregowanych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie wielorodzinnym, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość i stanowi zespół pojemników typu „dzwon" o pojemności od 1 000 l do 3 500 l, po jednym 
pojemniku na papier i tekturę, szkło bezbarwne i szkło kolorowe, tworzywa sztuczne i metal na każdy punkt 
gromadzenia odpadów. 

§ 4. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wg wcześniej 
przyjętego harmonogramu z zastrzeżeniem że: 

1) odpady komunalne zmieszane odbierane będą: 

a) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie jednorodzinnym, dwa razy 
w miesiącu, nie rzadziej jednak niż co dwa tygodnie, 

b) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie wielorodzinnym z punktów 
gromadzenia odpadów, co najmniej trzy razy w tygodniu tj. poniedziałek, środę i sobotę, 

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier i tektura, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, 
tworzywa sztuczne i metal odbierane będą: 

a) z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie jednorodzinnym, jeden raz 
w miesiącu, 

b) z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie wielorodzinnym, w odniesieniu do 
szkła bezbarwnego i szkła kolorowego co najmniej jeden raz w miesiącu, w odniesieniu do papieru i tektury 
oraz tworzyw sztucznych i metalu co najmniej jeden raz w tygodniu.

3) W przypadku systematycznego przepełniania pojemników wytwarzanymi odpadami komunalnymi 
segregowanymi i zmieszanymi lub w przypadku większej ilości odpadów wytwarzanych na terenie 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budownictwie wielorodzinnym przedsiębiorca, który 
zostanie wyłoniony w trybie przetargu zwiększy częstotliwość odbierania odpadów i/lub doposaży 
nieruchomość w odpowiednie pojemniki, aby odpady komunalne nie zalegały w punktach gromadzenia 
odpadów. 

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. Pojemniki powinny zostać wystawione w dniu 
odbioru nie później niż do godziny 7.00. Odbiór odpadów odbywać będzie się w godzinach od 7.00 do 20.00. 

3. Gmina Chełmek przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w budownictwie jednorodzinnym 
w worki służące do zbierania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, a także wyposażenia 
nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki zbiorcze wymienione w § 3 ust. 1 i 2. Wyposażenie 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w worki i pojemniki wymienione powyżej będzie realizowane 
przez przedsiębiorcę wyłonionego w trybie przetargu. 

4. Określona w odrębnych uchwałach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona od 
mieszkańca uwzględniała będzie wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki wymienione w § 4 ust. 3.

§ 5. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych, odpadów zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz opon pochodzących z samochodów osobowych od właścicieli nieruchomości 
dwa razy w roku tj. kwiecień i październik. 

2. Zbieranie odpadów wielkogabarytowych (szafy, szafki, wersalki, komody, krzesła, drzwi itp.), zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon pochodzących z samochodów osobowych będzie się odbywało 
w systemie objazdowym wg trasy obejmującej poszczególne osiedla/ulice. W dniu odbioru odpadów ich wytwórcy 
powinni wystawić te odpady przed nieruchomość lub we wskazanym miejscu w centralnych punktach 
poszczególnych osiedli w godzinach rannych tj. do godz. 7.00. Zbiórka tego rodzaju odpadów będzie prowadzona 
przez okres 4 dni, w każdym z wyszczególnionych miesięcy. 

3. Harmonogram zbiórki odpadów, o których mowa w ust. 1 będzie obejmował wszystkie osiedla/ulice z terenu 
gminy Chełmek. Informacje te podawane będą do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu 
Miejskiego w Chełmku oraz przedsiębiorcy, który zostanie wyłoniony w trybie przetargu, z co najmniej 30 - 
dniowym wyprzedzeniem. 
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4. Na terenie Osiedla „Nowe Miasto„ ustala się dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych 
pozostawionych przy zbiorczych kontenerach na odpady komunalne zmieszane. Odbiór ten realizowany będzie 
w miarę potrzeb wraz z odbiorem odpadów komunalnych zmieszanych. 

5. Ustala się stałe punkty zbierania zbędnych i przeterminowanych leków. W/w leki zbierane będą 
w specjalistycznych pojemnikach rozmieszczonych na terenie Gminy Chełmek, w ilości nie mniejszej niż 
5 pojemników. Pojemniki zapewnia Gmina Chełmek. 

6. Ustala się stałe punkty zbierania zużytych baterii. baterie zbierane będą w przeznaczonych do tego celu 
pojemnikach rozmieszczonych na terenie Gminy Chełmek w ilości nie mniejszej niż 8 sztuk. Gmina Chełmek 
zapewniać będzie w/w pojemniki za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego w trybie przetargu. 

7. Dokładna liczba i lokalizacja pojemników wymienionych w § 5 ust. 5 i 6 zostanie podana do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 6. 1. Dopuszcza się możliwość zbierania odpadów komunalnych zmieszanych lub pozostałości 
z segregowania odpadów komunalnych, w workach o pojemności 120 l w kolorze czarnym wykonanych z folii 
LDPE, w przypadku okresowego i krótkotrwałego wytwarzania większej ilości odpadów komunalnych 
zmieszanych, stanowiących uzupełnienie pojemników, o których mowa w § 2 ust. 1. 

2. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w workach koloru czarnego, o których mowa w ust.1 będzie 
traktowany jako usługa dodatkowa (płatna), wykonywana przez przedsiębiorcę wyłonionego w trybie przetargu. 

§ 7. 1. Odpady komunalne ulegające biodegradacji pochodzące z ogrodów, odbierane będą od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym, w ilości 
do 1 m3 na nieruchomość rocznie bezpośrednio z terenu nieruchomości. 

2. Do zbierania tego rodzaju odpadów stosowane będą worki o pojemności 120l , które udostępni bezpłatnie 
przedsiębiorca wyłoniony w trybie przetargu. 

3. Odbiór odpadów, o których mowa w ust. 1 będzie realizowany od kwietnia do października każdego roku, 
jeden raz w danym miesiącu. Odbiór tego rodzaju odpadów prowadzony będzie w wyznaczone soboty miesiąca 
i musi zostać poprzedzony wcześniejszym zgłoszeniem przez właściciela nieruchomości zapotrzebowania na 
odbiór tych odpadów. 

4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji z ogrodów w ilości ponad 1m3z nieruchomości rocznie, 
właściciel nieruchomości może zagospodarować poprzez zamówienie usługi dodatkowej (płatnej), wykonanej 
przez przedsiębiorcę wyłonionego w trybie przetargu. 

§ 8. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,2 Mg (tony) na mieszkańca rocznie, pochodzące od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym 
będą odbierane bezpłatnie bezpośrednio z terenu nieruchomości, z zastrzeżeniem, że częstotliwość odbierania 
odpadów nie będzie częstsza niż dwa razy w roku. Odpady te będą mogły być zebrane do pojemników 
o pojemności dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów, które udostępni bezpłatnie przedsiębiorca wyłoniony 
w trybie przetargu. 

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości ponad 0,2 Mg (tony) na mieszkańca rocznie, właściciele 
nieruchomości będą zobowiązani do zagospodarowania poprzez zamówienie usługi płatnej, która będzie 
realizowana przez przedsiębiorcę wyłonionego w trybie przetargu lub innego przedsiębiorcę posiadającego 
stosowny wpis do rejestru działalności regulowanej. Do zbierania tego rodzaju odpadów, stosowane będą worki 
typu bigbag oraz pojemniki o pojemności od 1 100 l do 8 000 l, które udostępni przedsiębiorca. 

§ 9. 1. Na terenie Gminy Chełmek będzie funkcjonował mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów 
prowadzony przez przedsiębiorcę wyłonionego w trybie przetargu, na zasadach określonych w umowie. 

2. Terminy działania mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów zostaną podane do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz 
przedsiębiorcy, który zostanie wyłoniony w trybie przetargu. 

3. Do mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez przedsiębiorcę 
wyłonionego w trybie przetargu można będzie bezpłatnie oddać zebrane w sposób selektywny odpady z grupy 20 - 
odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, wg aktualnego rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie katalogu odpadów, a w szczególności: 

Lp. Nazwa odpadu Kod odpadu
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1 rozpuszczalniki 20 01 13* 
2 kwasy 20 01 14* 
3 alkalia 20 01 15* 
4 odczynniki fotograficzne 20 01 17* 
5 środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. 

herbicydy, insektycydy)
20 01 19* 

6 oleje i tłuszcze 20 01 25,20 01 26* 
7 farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i inne żywice zawierające 

substancje niebezpieczne 
20 01 27* 

8 detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 01 29* 
9 leki cytotoksyczne i leki cytostatyczne 20 01 31* 
10 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21*
11 baterie i akumulatory 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03, 

20 01 33* 
12 odzież 20 01 10 
13 tekstylia 20 01 11 

§ 10. 1. Gmina Chełmek prowadzić będzie oczyszczanie terenów szczególnie zanieczyszczonych oraz 
likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chełmek. 

2. Gmina Chełmek prowadzić będzie odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w koszach ulicznych 
należących do Gminy Chełmek. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVII/227/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013 roku 
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. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Chełmku

Marek Palka

Id: 77E27D17-0D11-4B08-8142-76FF7D086B5A. Podpisany Strona 4




