UCHWAŁA NR XXVI/151/2012
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę,
w szczególności ilość odpadów komunalnych , częstotliwość i sposób świadczenia
usług.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 , art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2012r.,poz.391) w związku z art. 10 ust
1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 152,poz. 897), Rada Gminy Wadowice Górne uchwala , co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa:
1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
2. Ustala się ,iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
będą odbierane wszystkie odpady komunalne zmieszane i wszystkie odpady komunalne
segregowane
§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące
frakcje:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) tworzywa sztuczne
3) opakowania wielomateriałowe
4) metal
5) szkło
6) makulatura
7) meble i odpady wielkogabarytowe
8) odpady elektryczne i elektroniczne
9) zużyte baterie
10) chemikalia i inne odpady niebezpieczne np. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony
roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna, smary, oleje oraz
opakowania po tych substancjach, lampy fluorescencyjne , gaśnice i akumulatory
11) przeterminowane leki
12) zużyte opony
13) odpady budowlane i rozbiórkowe
§ 3. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymienionych
w §2
1) odpady komunalne zmieszane (§2 ust.1 pkt 1) 1 raz na 4 tygodnie
2) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny (§ 2 ust.1 pkt 2,4) - jeden raz na kwartał
3) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny (§ 2 ust.1 pkt 3,5,6) - jeden raz na pół roku
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4) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny (§2 ust.1 pkt 7,8,12,13)
- jeden raz w roku wg harmonogramu
5) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny (§2 ust.1 pkt 9,10,11,12) a także odpady zebrane w sposób
selektywny( §2 ust.1 pkt 7,8,12,13 ) -poza harmonogramem wywozu właściciele samodzielnie dostarczają do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w godzinach jego otwarcia
§ 4. Informacje dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych udostępnione są na gminnej
stronie internetowej Gminy Wadowice Górne www.wadowicegorne.pl oraz na tablicach ogłoszeń.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Piechota
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