
 
 

UCHWAŁA NR XXV/265/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH 

z dnia 18 grudnia 2020 roku 

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Miejska w Kętach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kęty i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, iż od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez niego ilość odpadów 
z zastrzeżeniem § 3 ust. 4. 

§ 3. 1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych, powinna być dostosowana do 
liczby wytwarzanych odpadów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie 
z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

2. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych podlegających segregacji tj. papieru, 
szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz zużytych opon, powinna być 
dostosowana do liczby wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień dla budynków 
wielolokalowych i  raz w miesiącu z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

3. Odbieranie odpadów zielonych gromadzonych w odpowiednich workach, będzie prowadzone 
z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada dla budynków 
wielolokalowych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

4. W okresie od 1 kwietnia do 30 września odpady zielone odbiera się w liczbie nieprzekraczającej 
jednorazowo w dniu odbioru 1m3 (t.j 10 szt. worków 100 l lub 20 szt. worków 50 l) na daną nieruchomość 
zabudowaną budynkiem wielolokalowym lub budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. 

5. Nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz 
chemikaliów, będzie prowadzona raz w roku bezpośrednio od właścicieli nieruchomości i na bieżąco 
w punktach selektywnego zbierania odpadów. 
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6. Harmonogram zbiórki odpadów będzie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy 
Kęty (www.kety.pl). 

§ 4. 1. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej będą 
odbierane następujące rodzaje odpadów: 

1) zmieszane odpady komunalne – gromadzone w odpowiednich pojemnikach; 

2) papier – gromadzony w workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem “Papier”; 

3) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe – gromadzone w workach koloru żółtego, 
oznaczonych napisem “Metale i tworzywa sztuczne”; 

4) szkło - gromadzone w workach koloru zielonego, oznaczonych napisem “Szkło”; 

5) bioodpady (z wyłączeniem odpadów zielonych) - gromadzone w pojemnikach koloru brązowego, 
oznaczonych napisem “Bio” 

6) odpady zielone - gromadzone w workach koloru brązowego, oznaczonych napisem “Odpady zielone”; 

7) zużyte opony z pojazdów osobowych. 

2. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej będą odbierane 
następujące rodzaje odpadów:. 

1) zmieszane odpady komunalne – gromadzone w odpowiednich pojemnikach; 

2) papier -  gromadzony w pojemnikach typu “Igloo” koloru niebieskiego, oznaczonych napisem “Papier”; 

3) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - gromadzone w pojemnikach typu “Igloo” 
koloru żółtego, oznaczonych napisem “Metale i tworzywa sztuczne”; 

4) szkło - gromadzone w pojemnikach typu “Igloo” koloru zielonego, oznaczonych napisem “Szkło”; 

5) bioodpady (z wyłączeniem odpadów zielonych) - gromadzone w pojemnikach koloru brązowego, 
oznaczonych napisem “Bio”; 

6) odpady zielone - gromadzone w workach koloru brązowego, oznaczonych napisem “Odpady zielone”. W 
październiku i listopadzie dopuszcza się zbieranie odpadów zielonych w oznaczonych pojemnikach 
powyżej 1000 litrów, po uzgodnieniu z Urzędem Gminy Kęty; 

7) zużyte opony z pojazdów osobowych. 

3. W zabudowie wielolokalowej dopuszcza się zbieranie odpadów w workach określonych 
w ust. 1 z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów. 

4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą kompostować na terenie 
własnej nieruchomości bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

5. Zużyte opony z pojazdów osobowych należy wystawiać obok worków lub pojemników “Igloo” 
z odpadami posegregowanymi. 

6. Gmina Kęty zobowiązana będzie dostarczyć nieodpłatnie, właścicielom budynków mieszkalnych, worki 

lub pojemniki typu „Igloo” z przeznaczeniem na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych lub pojemniki 
na odpady zielone w zabudowie wielolokalowej zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 6, w liczbie odpowiadającej potrzebom 
danej nieruchomości. 

7. Odpady zielone właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać bezpłatnie do Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne 
poza harmonogramem oraz gdy nie mieszczą się w odpowiednich workach przeznaczonych na te odpady. 

8. Na terenie Gminy Kęty znajdują się dwa stacjonarne punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych zlokalizowane w: 

1) Kęty, ul. Mickiewicza 8, 

2) Kęty, ul. Kęckie Góry Północne (przy Składowisku Odpadów Komunalnych), w których zbierane są 
następujące rodzaje odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych: zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane lekarstwa, odpady niebezpieczne takie jak 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 8551



chemikalia (m.in. farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, alkalia, środki ochrony roślin), zużyte opony, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady segregowane m.in. 
wysegregowane tworzywa sztuczne, papier i karton oraz szkło, odpady ulegające biodegradacji (w tym 
odpady zielone), odzieży i tekstyliów oraz 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. 

9. Transport odpadów, o których mowa w ust. 8 do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy 
zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

10. Informację o godzinach otwarcia punktów selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej Gminy Kęty (www.kety.pl). 

11. Dopuszcza się zbieranie zużytych baterii i przeterminowanych lekarstw do specjalnych pojemników, 
przeznaczonych do tego celu, w miejscach publicznie dostępnych. 

12. Odpady komunalne odebrane oraz przyjęte przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
od  właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami 
przekazywane będą uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia 
zgodnie zobowiązującymi przepisami. 

13. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub 
prowadzącego punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Kęty 
osobiście, pisemnie na adres urzędu: ul. Rynek 7, 32-650 Kęty, telefonicznie: 33 844-76-00 wew. 168, 182 lub 
drogą elektroniczną: gmina@kety.pl, w terminie do dwóch dni roboczych licząc od dnia następnego po 
wystąpieniu nieprawidłowości. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXIII/321/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kęty i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Mał. z 2013 r. poz. 1156), uchwała nr XXXIX/363/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 listopada 2017 r. 
(Dz. Urz. Woj. Mał. z 2017 r. poz. 7881) w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych 
nieruchomości z terenu Gminy Kęty i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała nr VI/38/2019 
Rady Miejskiej w Kętach z dnia 11 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r poz. 559) w sprawie zmiany 
uchwały w przedmiocie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kęty i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r., z zastrzeżeniem § 4 ust.1 pkt 5 i ust.2 pkt 5, które wchodzą w życie 
z dniem 1 kwietnia 2022 r. 

  
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach 

 
 

Marek Nycz 
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