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UCHWAŁA NR XII/78/2017
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), w związku z art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289)Rada Miejska
w Alwerni uchwala, co następuje:
§ 1. Po zasięgnięciu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie,
określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Alwernia, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
§ 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych określa
Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Alwernia, stanowiący załącznik nr
2 niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VI/28/2016 Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni
mgr Tomasz Tomaszewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/78/2017
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 28 września 2017 r.
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Alwernia i zagospodarowania tych odpadów
§ 1. Gmina zapewnia odbiór i zagospodarowanie każdej zebranej ilości odpadów komunalnych,
wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na zasadach określonych
w uchwale Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Alwernia oraz w niniejszej uchwale.
§ 2. Uprawniony podmiot w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,z którym Gmina podpisała umowę
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (dalej zwany PSZOK) nie przyjmują odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku, do
których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
§ 3. 1. Odpady komunalne odbierane są obligatoryjnie przez uprawniony podmiot w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi, z którym Gmina podpisała umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy;
2. W zabudowie wielorodzinnej odpady komunalne odbierane są bezpośrednio z altan śmietnikowych
i miejsc ich gromadzenia, gdzie rozmieszczono pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych,
natomiast w zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne odbierane są z terenu przy nieruchomości – miejsce
usytuowania pojemnika przy nieruchomości to ogólnodostępne miejsce przed posesją, wzdłuż drogi, w którym
właściciel nieruchomości wystawił pojemnik lub worek w celu odbioru odpadów przez podmiot, o którym mowa
w ust.1.
3. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się w terminach określonych w harmonogramie ustalonym
przez gminę Alwernia z podmiotem odbierającym odpady.
4. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie
odbioru.
5. Harmonogram odbioru odpadów będzie dostarczany właścicielom nieruchomości oraz zostanie
zamieszczony na stronie internetowej Gminy Alwernia.
6. Właściciel nieruchomości, w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych,
zapewnia przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, swobodny dostęp do
pojemników i worków oraz wystawia je przy nieruchomości, do godziny7:00 rano,w dniu odbioru.
7. Odbiór odpadów komunalnych, w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmuje:
1)

zmieszane odpady komunalne

2)

papier , w tym tektura;

3)

szkło;

4)

tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem;

5)

odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów lub w przypadku, gdy
właściciel nieruchomości nie zadeklarował segregacji odpadów

6) niesegregowane odpady komunalne.
§ 4. 1. Podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały jest zobligowany do:
1) ustawienia na terenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi segregacji oraz określonymi normami
wytwarzania odpadów;
2) dostarczenia do nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej pojemników do zbiórki zmieszanych odpadów
komunalnych/ niesegregowanych odpadów komunalnych oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów
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komunalnych,wskazanych w § 3 ust.7 pkt 2) -5), w liczbie gwarantującej zaspokojenie potrzeb selektywnej
zbiórki odpadów właścicieli tych nieruchomości (na wymianę).
§ 5. 1. Odbiór odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej odbywa się zgodnie z następującą
częstotliwością:
1) niesegregowane odpady komunalne/ zmieszane odpady komunalne odbierane będą raz na miesiąc;
2) selektywnie zebrane odpady komunalne (tj.: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metal) odbierane
będą raz na miesiąc;
3) odbiór odpadów ulegających biodegradacji ( w tym odpady zielone ) odbywać się będzie w miesiącach od
kwietnia do listopada z częstotliwością raz na miesiąc, ponadto w miarę zapotrzebowania odpady te można
oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Alwerni;
2. Odbiór odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej odbywa się zgodnie z następującą
częstotliwością:
1) zmieszane odpady komunalne odbierane będą:
a) w okresie od maja do października – dwa razy w tygodniu;
b) w okresie od listopada do kwietnia – jeden raz w tygodniu;
2) selektywnie zebrane odpady komunalne (tj.: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metal) odbierane
będą raz na miesiąc;
3) odbiór odpadów ulegających biodegradacji ( w tym odpady zielone ) odbywać się będzie:
a) w okresie od maja do października – dwa razy w tygodniu;
b) w okresie od listopada do kwietnia – jeden raz w tygodniu;
ponadto w miarę zapotrzebowania odpady te można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Alwerni.
3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas
zorganizowanych objazdowych zbiórek odbywać się będzie przynajmniej raz w roku, ponadto w miarę
zapotrzebowania odpady te można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Alwerni;
4. Ubrania i tekstylia zbierane są w kontenerach do tego przeznaczonych, ustawionych na terenie gminy
Alwernia, ponadto w miarę zapotrzebowania odpady te można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Alwerni;
5. Baterie i akumulatory, chemikalia, zużyte opony – według zapotrzebowania można oddać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Alwerni; dodatkowo baterie i akumulatory wydzielone ze
strumienia odpadów komunalnych, można przekazać do specjalistycznych pojemników, znajdujących się
w wyznaczonych placówkach handlowych oraz w Urzędzie Miejskim w Alwerni;
6. Przeterminowane leki zbierane są w pojemnikach (konfiskatorach) ustawionych w aptekach na terenie
gminy Alwernia ( wykaz aptek umieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Alwerni), ponadto
w miarę zapotrzebowania odpady te można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Alwerni.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w specjalnych kontenerach ograniczających pylenie,
zlokalizowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Alwerni. Przedsiębiorca ma
obowiązek w ramach opłaty za odpady komunalne odebrać wyłącznie te odpady budowlano - remontowe
i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia samodzielnie przez właściciela nieruchomości, drobnych
robót, nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do
Starosty Chrzanowskiego. Odpady nie spełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za
dodatkową opłatą.
§ 6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje również koszty związane z obsługą
i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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§ 7. Szczegółowe zasady funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych określa
Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Alwernia, który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Burmistrzowi Gminy Alwernia przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia takiego
zdarzenia.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1właściciel nieruchomości dokonuje:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Alwerni, w Referacie Ochrony Środowiska, Planowania
Przestrzennego i Nieruchomości;
2) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: urzad@alwernia.pl ;
3) w formie papierowej na Dziennik Podawczy lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego
w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia;
4) telefonicznie na nr telefonu Referatu Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości:
12 283-11-15 wew. 313.
3. Zgłoszenie (w przypadku formy pisemnej) powinno zawierać oznakowanie dokonującego zgłoszenia
oraz podpis.
4. Zgłoszenia dokonane po terminie określonym w ust. 1 oraz anonimowe nie będą rozpatrywane
z zastrzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni
mgr Tomasz Tomaszewski
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/78/2017
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 28 września 2017 r.
REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE ALWERNIA
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Gminie Alwernia, zwanym dalej PSZOK.
2. PSZOK w Gminie Alwernia prowadzony jest przez firmę wywozową wyłonioną w przetargu na odbiór
i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy.
3. PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest na działce nr 1735 położonej w miejscowości Alwernia, na
ul. Krasickiego 16
4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest :
- wtorek od 900 do 1800,
- czwartek od 900 do 1800
- sobota od 900 do 1400
5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie
przyjmowanych odpadów.
7. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych.
8. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§ 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane,
dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Alwernia.
Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu
tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz Gminy Alwernia za bieżący okres rozliczeniowy.
§ 2. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
a) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone(z ogródków)
b) przeterminowane leki,
c) chemikalia,
d) zużyte baterie i akumulatory
e) ubrania i tekstylia,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
g) meble i odpady wielkogabarytowe
h) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia
na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz
gruz betonowy i ceglany),
i) zużyte opony
§ 3. Odpady wymienione w § 2 gromadzone są selektywnie w zamykanych pojemnikach i kontenerach oraz
wiatach, chroniących zabrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt.
Kontenery i pojemniki są odpowiednio oznakowane dla poszczególnych rodzajów odpadów.
Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w
kontenerach lub pojemnikach po zważeniu ich przez pracownika PSZOK. Umieszczanie dostarczonych
odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika PSZOK
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§ 4. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą
być zmieszane, ani zanieczyszczone.
Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, smary, oleje itp.) powinny znajdować się w oryginalnych,
nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety.
Rodzaje odpadów wymienione w § 2 przyjmowane do PSZOK w ramach pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie
Alwernia. Każdorazowe przyjęcie odpadów jest ewidencjonowane przez pracownika PSZOK na formularzu
przyjęcia.
§ 5. Do PSZOK przyjmowane są odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie
zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w § 2, a także inne frakcje odpadów komunalnych zbierane przez
mieszkańców w sposób selektywny, niż wymienione w § 2 Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Gminie Alwernia.
§ 6. Obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych niezgodnie z Regulaminem.
§ 7. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu
poruszania się po PSZOK,
b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia,
c) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego,
d) na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej,
§ 8. Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów udziela na miejscu pracownik
PSZOK lub pracownik Urzędu Miejskiego w Alwerni pod numerem telefonu (12) 283-11-15 wew. 341
§ 9. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej Gminy www.alwernia.pl
w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni
mgr Tomasz Tomaszewski

