Elektronicznie podpisany przez:

UCHWAŁA NR XVII/140/19
RADY GMINY NAWOJOWA

Józef Mirek; Gmina Nawojowa
dnia 30 grudnia 2019 r.

z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały 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, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1
gminnym (t.jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 6r
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.jedn. Dz. U.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym
następuje:

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
ust.3 i ust.3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku
z 2019 r. poz. 2010) - po zaopiniowaniu przez
Sączu - Rada Gminy Nawojowa uchwala, co

§ 1.
W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:
1. § 6 otrzymuje brzmienie: Odpady takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, igły i strzykawki, 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).
2. § 8 otrzymuje brzmienie: W przypadku konieczności oddania odpadów niespełniających definicji określonej w §
7 przedsiębiorca ma obowiązek odebrać je za dodatkową opłatą, której wysokość określona zostanie odrębną uchwałą.
3. § 9 otrzymuje brzmienie: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest
w Gminie Nawojowa pod adresem ul. Nadbrzeżna 14A, 33-335 Nawojowa, i przyjmuje odpady wskazane w § 6 i § 7 co
najmniej raz na tydzień.
4. § 11 otrzymuje brzmienie: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nawojowej działa
w oparciu o regulamin nadany Zarządzeniem Wójta Gminy Nawojowa z zastrzeżeniem, że nie może on naruszać
postanowień niniejszej uchwały.
5. § 15 otrzymuje brzmienie:
1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
z którym Gmina ma zawarta umowę, należy zgłaszać w terminie do 2 dni roboczych od dnia wystąpienia
niewłaściwego świadczenia usługi, tj.:
a) osobiście do Urzędu Gminy Nawojowa,
b) telefonicznie pod numer: 18 4457068,
c) pisemnie na adres: Urząd Gminy Nawojowa, ul Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa,
d) elektronicznie na adres e-mail: gmina@nawojowa.pl.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:
a) imię i nazwisko zgłaszającego,
b) adres nieruchomości której dotyczy zgłoszenie,
c) telefon kontaktowy,
d) adres korespondencyjny zgłaszającego lub email,
e) datę i opis niewłaściwego świadczenia usługi.
§ 2.
Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa.
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§ 4.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Józef Mirek
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