UCHWAŁA NR XXII/196/16
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust.3 i ust.3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250) po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Sączu oraz Rada Gminy w Nawojowejuchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
§ 2.
Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właścicieli nieruchomości w sposób
selektywny i nieselektywny z nieruchomości na terenie Gminy Nawojowa.
§ 3.
Odpady komunalne zebrane nieselektywnie (zmieszane) i selektywnie (szkło, plastik, papier i tektura, metal,
odpady wielomateriałowe), gromadzone w odpowiednich pojemnikach i workach do zbierania odpadów, odbierane
będą co najmniej raz w miesiącu sprzed nieruchomości.
§ 4.
Odpady biodegradowalne i odpady zielone odbierane są sprzed nieruchomości w okresie od 1 kwietnia do 31
października w odpowiednich workach z częstotliwością co najmniej dwa razy w miesiącu
§ 5.
Jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za
uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapewnia się wyposażenie
nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych..
§ 6.
Odpady takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte opony, tekstylia oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe mieszkańcy mogą oddawać we
własnym zakresie, do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Dodatkowo odpady
wielkogabarytowe mogą być zbierane w miarę potrzeby, raz w roku poprzez przejeżdżający przez gminę samochód (
mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).
§ 7.
Odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót,
niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, mieszkańcy mogą
oddawać we własnym zakresie, do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
§ 8.
W przypadku konieczności oddania odpadów niespełniających definicji określonej w § 10 przedsiębiorca ma
obowiązek odebrać je za dodatkową opłatą, której wysokość określona zostanie odrębną uchwałą.
§ 9.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie nieruchomości gminnej –
nr działki 271/6 (dawna „Hamernia”) i przyjmuje odpady wskazane w § 6 i § 7 co najmniej raz na tydzień.
§ 10.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są odpady wyłącznie
posegregowane oraz właściwie zabezpieczone. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca.
§ 11.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nawojowej, działa w oparciu o nadany regulamin z
zastrzeżeniem, że nie może on naruszać postanowień niniejszej uchwały.
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§ 12.
Przedsiębiorca prowadzący zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy Nawojowa będzie upoważniony do
kontroli poprawności segregowania odpadów. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie
z przyjętymi zasadami selektywnego gromadzenia odpadów – będą traktowane, jako odpady komunalne zbierane
nieselektywnie.
§ 13.
Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu
poddania ich procesom unieszkodliwienia, przygotowania do ponownego użycia i odzysku.
§ 14.
Pozostałe zasady postępowania z odpadami komunalnymi, w tym sposób ich selektywnej zbiórki, a także obowiązki
właścicieli nieruchomości zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Nawojowa.
§ 15.
Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), można zgłaszać
osobiście lub telefonicznie do Urzędu Gminy Nawojowa, pisemnie na adres: Urząd Gminy Nawojowa 313, 33-335
Nawojowa, elektronicznie na adres e-mail: gmina@nawojowa.pl .
§ 16.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa.
§ 17.
Traci moc Uchwała Rady Gminy Nawojowa Nr XXXIII/257/13 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 02.04.2013 r. poz. 2498 )
§ 18.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem
1 sierpnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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