
UCHWAŁA NR XII/44/2015
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE

z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 1399 z późn. zm.) 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Grybowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie 
miasta Grybowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 

1. Ustala się, że w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odpady komunalne odbierane będą od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z zastrzeżeniem § 4 z następującą częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne:

a) w okresie od kwietnia do października w Osiedlach: Śródmieście, Śródmieście II, Strzylawki, Sośnie, 
Biała Wyżna nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie, a w przypadku obiektów wielolokalowych, powyżej 
dziesięciu mieszkań, sukcesywnie każdorazowo po napełnieniu się pojemnika, nie rzadziej jednak niz raz 
na tydzień. W pozostałych miesiącach roku nie rzadziej niż raz na miesiąc;

2) segregowane odpady komunalne tj. tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, metale, opakowania 
wielomateriałowe, - nie rzadziej niż raz na miesiąc a w wypadku obiektów wielolokalowych, powyżej 
dziesięciu mieszkań, sukcesywnie każdorazowo po napełnieniu się pojemnika;

3) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane 
lekarstwa i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory – nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy,

4) komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych – na indywidualnie 
zgłoszenie:

a) w ilości 0,5 m3 z terenu danej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej rocznie,

b) w ilości 1,5 m3 z terenu danej nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej rocznie,

5) pozostałe ilości komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstające w gospodarstwach 
domowych z zastrzeżeniem ust. 4 właściciele nieruchomości mogą oddać odpłatnie na zasadach 
określonych w odrębnej uchwale, przedsiębiorcy odbierającemu odpady wybranemu przez miasto.

2. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 zostanie 
udostępniony właścicielom nieruchomości przez Burmistrza Miasta Grybowa za pośrednictwem 
przedsiębiorcy, z którym zostanie zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz 
udostępniony na stronie internetowej Miasta Grybowa.

3. W ramach opłaty, o której mowa w §1 właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
otrzymają worki do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie.

4. Ustala się że w ramach opłaty, o której mowa w § 1 odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych 
gromadzonych na terenie nieruchomości z zastrzeżeniem kategorii odpadów odbieranych wg. szczególnych 
zasad określonych w ust.1 pkt 5.
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§ 3. 

1. Na pojemnikach i workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych umieszcza się 
urządzenie do identyfikacji pojemnika lub worka oraz umożliwiające ustalenie jego lokalizacji w trakcie 
odbierania odpadów przez podmiot odbierający odpady tzw. etykieta z kodem kreskowym.

2. Etykiety z kodem kreskowym, o których mowa w ust. 1 wydawane są w Urzędzie Miejskim 
w Grybowie.

3. Etykiety, o których mowa w ust. 1 na workach i pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów 
umieszcza właściciel nieruchomości w dniu odbioru odpadów.

4. Dane z etykiety, o której mowa w ust. 1 zczytuje przedsiębiorca odbierający odpady z terenu Miasta 
Grybowa i przekazuje do Urzędu Miejskiego w Grybowie.

§ 4. 

1. Właściciele nieruchomości mogą oddawać odpady zbierane selektywnie osobiście, do stacjonarnego 
punktu selektywnego zbierania odpadów.

2. Stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów świadczy usługi w zakresie nieodpłatnego odbioru 
następujących frakcji odpadów zebranych selektywnie: papier i tektura oraz opakowania wielomateriałowe, 
szkło, tworzywa sztuczne, metale, przeterminowane lekarstwa i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone zużyte opony oraz odpady budowlane 
i rozbiórkowe na zasadach określonych w § 2.

3. Zakres usług świadczonych przez stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów, o których mowa 
w ust. 2, podawany jest na stronie internetowej Miasta Grybowa.

4. Stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów znajduje się w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej - Spółka z o.o.w Grybowie - Grybów, ul. Ogrodowa 4.

5. Stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 
7:00 do 15:00.

6. Informacja o działalności stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów zostanie udostępniona 
właścicielom nieruchomości przez Burmistrza Miasta Grybowa na stronie internetowej Miasta Grybowa.

§ 5. 

Mapa Miasta Grybowa z oznaczeniem obszaru, z którego zbierane są odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 

1. Uwagi w sprawie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiebiorcę odbierajacego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych można zgłosić osobiście w Urzędzie Miejskim w Grybowie, listownie na adres Urząd Miejski 
w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, poprzez e-mail: umgrybow@pro.onet.pl w terminie 3 dni od daty 
świadczonej lub niewykonanej usługi.

2. W uwagach należy podać jakiej usługi zgłoszenie dotyczy, adres nieruchomości, dane kontaktowe (imię 
i nazwisko, nr telefonu), a w przypadku nieruchomości wielolokalowej także numer lokalu.

§ 7. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLIV/261/2014 Rady Miejskiej 
w Grybowie z dnia 5 września 2014 roku w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Miasta Grybowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 wrzesnia 2014 r. poz. 5149).

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybowa.
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§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego z wyjątkiem §2 ust. 1 pkt 1 lit.a i §4 ust.2, które mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 
2016 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Grybowie

Józef Góra
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