
UCHWAŁA NR XVIII/151/2020 
RADY GMINY OSIEK 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2020r.,  poz. 1439),  oraz art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług 
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2.  

Ustala się, iż od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez niego ilość odpadów. 

§ 3.  

1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), 
powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a od 
kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i raz 
na tydzień z budynków wielolokalowych. 

2. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych podlegających segregacji tj. papieru, 
szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, powinna być dostosowana do ilości 
wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

3. Częstotliwość odbierania z nieruchomości bioodpadów, powinna być dostosowana do ilości 
wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a od kwietnia do października 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i raz na tydzień z budynków 
wielolokalowych. 

4. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych opon 
z pojazdów osobowych, baterii i akumulatorów oraz chemikaliów, będzie prowadzona jeden raz w roku 
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości lub poprzez mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych dalej: PSZOK. 

5. Harmonogram odbioru odpadów będzie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Gminy Osiek (www.osiek.pl). 

§ 4.  

1. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą odbierane następujące rodzaje odpadów 
z częstotliwością ustaloną § 3: 

1) zmieszane odpady komunalne – gromadzone w odpowiednich kontenerach lub pojemnikach 
dostosowanych do mechanicznego opróżniania; 

2) bioodpady – gromadzone w odpowiednich kontenerach lub pojemnikach dostosowanych do 
mechanicznego opróżniania w kolorze brązowym z napisem „BIO”; 
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3) papier – gromadzony w workach oznaczonych kolorem niebieskim  z napisem „Papier”; 

4) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe – gromadzone w workach  oznaczonych kolorem 
żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

5) szkło - gromadzone w workach oznaczonych kolorem zielonym z napisem „Szkło”; 

6) wielkogabarytowe – wystawione przed posesję; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dostarczone do punktów zbiórki  lub wystawiony przed posesję; 

8) zużyte opony – dostarczone do punktów zbiórki lub wystawione przed posesję; 

9) baterie i akumulatory – dostarczone do punktów zbiórki lub wystawione przed posesję; 

10) chemikalia – dostarczone do punktów zbiórki lub wystawione przed posesję. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć, właścicielom nieruchomości zamieszkałych, worki 
z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości, 
jednak nie mniej niż  1 worek pusty za każdy 1 worek odebrany. 

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zgodnie z harmonogramem, udostępnić pojemniki oraz 
worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności 
poprzez ich wystawienie przed posesję, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia wskazanych punków w pojemniki na zużyte baterie 
i akumulatory przenośne oraz konfiskaty na przeterminowane lekarstwa oraz ich opróżnianie w ustalonych 
terminach. 

5. W przypadku niewłaściwego wysegregowania lub mieszania poszczególnych frakcji odpadów 
selektywnych, które nie są zbierane razem lub zanieczyszczenia ich innymi odpadami komunalnymi, lub 
mieszania odpadów zmieszanych z frakcjami selektywnymi podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje 
je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tej sytuacji pisemnie wójta 
i właściciela nieruchomości, co może skutkować naliczeniem opłaty podwyższonej. 

§ 5.  

1. 1)  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest do przyjmowania odpadów: 

᠆ bioodpadów, 

᠆ odpadów zielonych (od kwietnia do listopada) 

᠆ papieru i tektury – w workach niebieskich z napisem „Papier”, 

᠆ szkła – w workach zielonych z napisem „Szkło”, 

᠆ metali – w workach żółtych z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

᠆ tworzyw sztucznych – w workach żółtych z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

᠆ opakowań wielomateriałowych – w workach żółtych z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

᠆ mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

᠆ zużytych opon z pojazdów osobowych, 

᠆ chemikaliów, 

᠆ budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, 

᠆ zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

᠆ odpadów niebezpiecznych, 

᠆ odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,  dostarczanych przez mieszkańców Gminy Osiek 
z nieruchomości zamieszkałych. 
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2) Odpady od mieszkańców Gminy Osiek będą przyjmowane przez pracowników obsługi co najmniej od 
poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt w godzinach pracy PSZOK. Godziny pracy punktu zostaną 
podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Osiek (www.osiek.pl). 

3) Mieszkańcy Gminy Osiek dostarczający odpady  dokonają ich rozładunku we wskazanym przez 
przyjmującego miejscu w sposób umożliwiający zważenie i sprawdzenie zawartości. 

4) Osoba dostarczająca odpady zobligowana jest do podania danych dotyczących nieruchomości z której 
odpad został dostarczony oraz okazaniem się dokumentem potwierdzającym jej tożsamość. 

5) Zamawiający otrzyma pisemne potwierdzenie przyjęcia ilości odebranych odpadów. 

6) Transport odpadów o których mowa w ust. 1 do punktu selektywnego zbierania odpadów, mieszkańcy 
zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

7) Odpady  niespełniające warunków jakościowych, nie będą przyjęte w punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. Dostarczone odpady muszą odpowiadać określonym warunkom czystości, normom 
jakościowym, itp. 

2. 1) Odbieranie odpadów komunalnych w postaci przeterminowanych leków oraz zużytych baterii 
i akumulatorów przenośnych odbywać się będzie w punktach selektywnego zbierania odpadów 
zlokalizowanych na terenie Gminy Osiek: 

a) Urząd Gminy w Osieku ul. Główna 125, Wiejski Dom Kultury w Głębowicach ul. Oświęcimska 8 – zużyte 
baterie i akumulatory przenośne; 

b) Ośrodek Zdrowia w Osieku ul. Starowiejska 175, Punkt Lekarski w Głębowicach ul. Oświęcimska 8 - 
przeterminowane lekarstwa. 

2) Odpady od mieszkańców Gminy Osiek będą przyjmowane w godzinach pracy placówek. 

3) Wykonawca usługi odbierania odpadów komunalnych zobowiązany będzie do opróżniania pojemników 
z częstotliwością co najmniej raz na kwartał oraz na indywidualne zgłoszenie zamawiającego w przypadku 
przepełnienia pojemników przed ustalonym terminem odbioru. 

§ 6.  

1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, właściciele nieruchomości mogą dokonać zgłoszenia stwierdzonych nieprawidłowości w formie 
pisemnej, telefoniczne, e-mailem lub faksem do Urzędu Gminy w Osieku w godzinach jego pracy. 

2. Wszelkie reklamacje związane z niewłaściwą realizacją odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych należy zgłaszać w terminie max. 2 dni roboczych od dnia realizacji usługi w Urzędzie Gminy 
w Osieku lub bezpośrednio u wykonawcy usługi. 

§ 7.  

Z dniem 1 stycznia 2021 r. traci moc uchwała NR XI/96/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 12 grudnia 2019 r. 
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała NR 
XIII/116/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany ww. uchwały. 

§ 8.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. 
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§ 9.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Małgorzata Bańdur 
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