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UCHWAŁA NR XI/108/2019
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 10 października 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr XII/78/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą nr VIII/44/2018 oraz uchwałą nr IX/80/2019
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 uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506.), w związku z art. 3 ust.2 pkt 5 oraz art. 6 r ust. 3 b ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.1454
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Alwerni uchwala, co następuje:
§ 1. Po zasięgnięciu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie,
wprowadza się zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia.
§ 2. W załączniku nr 1 do Uchwały 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 wprowadza się następujące zmiany:
1. Treść § 3 ust.7 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:
„Odbiór odpadów komunalnych, w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości
opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmuje:
1) zmieszane odpady komunalne
2) papier , w tym tektura;
3) szkło;
4) tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem;
5) bioodpady.”.
2. Treść § 5 ust.1 i ust. 2 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:
„1. Odbiór odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej odbywa się zgodnie z następującą
częstotliwością:
1) zmieszane odpady komunalne:
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a) w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,
b) w okresie od listopada do marca – raz na miesiąc,
2) selektywnie zebrane odpady komunalne (tj.: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metal) - raz
na miesiąc;
3) bioodpady:
a) w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,
b) w okresie od listopada do marca – raz na miesiąc,
ponadto w miarę zapotrzebowania odpady w podpunkcie 2 oraz 3 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:
a) w okresie od kwietnia do października – dwa razy w tygodniu;
b) w okresie od listopada do marca – jeden raz w tygodniu;
2) selektywnie zebrane odpady komunalne (tj.: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metal) - raz
na miesiąc;
3) bioodpady:
a) w okresie od kwietnia do października – dwa razy w tygodniu;
b) w okresie od listopada do marca – jeden raz w tygodniu;
ponadto w miarę zapotrzebowania odpady w podpunkcie 2 oraz 3 można oddać do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Alwerni.”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.
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