
 

 

UCHWAŁA

 NR XXVI/219/2012 

RADY GMINY LISZKI 

z dnia 7 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391) Rada Gminy 

Liszki uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Liszki i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

§ 2.  

1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się 

bezpośrednio od właściciela nieruchomości następujące rodzaje odpadów komunalnych:  

a) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane),  

b) selektywnie zbierane:  

- papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,  

- powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia,  

- zużyte baterie i akumulatory,  

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

- meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony,  

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 

odpady zielone, jeżeli nie są poddawane kompostowaniu na terenie nieruchomości,  

- odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych;  

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości i terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego:  

a) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu,  
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b) odpady segregowane z papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz opakowania wielomateriałowe 

odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu, oraz mogą być przekazywane całorocznie do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

c) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane w przydomowych kompostownikach, będą 

odbierane z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-higienicznych, nie rzadziej jednakże niż raz 

w miesiącu,  

d) meble i odpady wielkogabarytowe oraz pozostałe odpady segregowane (przeterminowane leki 

i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, baterie i akumulatory) odbierane 

będą nie rzadziej niż 2 razy w roku, oraz mogą być przekazywane całorocznie do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, baterie i akumulatory dodatkowo można całorocznie oddawać do 

pojemników znajdujących się w szkołach i w budynku Urzędu Gminy w Liszkach;  

e) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów podjętych we własnym zakresie 

mogą być przekazywane przez właścicieli nieruchomości całorocznie do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych;  

f) odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbierane będą raz na tydzień, przy 

czym zarządzający terenem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy i wysypywania się 

z nich odpadów.  

3. Odbieranie odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady, z którym Gmina Liszki zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów, 

udostępnionym mieszkańcom nieruchomości w formie ulotki, na stronie internetowej gminy lub w budynku 

Urzędu Gminy.  

§ 3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, odbiera się odpady komunalne, o których mowa w §2 ust. 1, w ilości nie większej niż 246 kg 

rocznie od jednej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości (21kg/miesiąc).  

§ 4.  

1. Właściciele nieruchomości samodzielnie i na własny koszt dostarczą odpady komunalne z nieruchomości do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

2. Szczegółowe informacje dotyczące punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Liszki umieszczone będą na stronie internetowej Gminy Liszki oraz w harmonogramie.  

3. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy gminy będą mogli przez cały rok 

bezpłatnie oddawać odpady komunalne zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz odpady 

budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów podjętych we własnym zakresie, z wyjątkiem 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w wyniku świadczenia przez przedsiębiorcę usług 

w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów budowlanych. Przedsiębiorca ten, zgodnie z przepisami 

odrębnych ustaw, ma obowiązek zagospodarować te odpady.  

§ 5.  

1. Wszystkie odpady komunalne zebrane na terenie gminy Liszki od właścicieli nieruchomości zostaną 

przekazane uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesowi odzysku lub unieszkodliwiania, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

2. Dopuszczalne sposoby zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odpadów 

komunalnych przedstawione są w załączniku nr 1 niniejszej uchwały.  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Liszki.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liszki.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.  

 Przewodniczący Rady Gminy Liszki  

mgr inż. Zbigniew Kaczor 
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Załącznik  
do Uchwały Nr XXVI/219/2012 

Rady Gminy Liszki 

z dnia 7 grudnia 2012 r. 

  

SPOSÓB ZAGOSDPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

RODZAJ (FRAKCJA)  

ODPADU  

DOPUSZCZALNE PROCESY 

ODZYSKU1  

DOPUSZCZALNE PROCESY 

UNIESZKODLIWIANIA1 

zmieszane odpady komunalne  R1, R15  D1, D10, D11  

odpady ulegające biodegradacji w tym 

odpady zielone  

R1, R3, R10  D10, D11  

papier i tektura  R1, R3, R14, R15  D10, D12  

tworzywa sztuczne  R1, R5, R14, R15  D10, D11  

opakowania wielomateriałowe  R1, R5, R14, R15  D10, D11  

szkło  R5, R14, R15  -  

metal  R4, R5  -  

meble i odpady wielkogabarytowe  R1, R5, R15  D1, D10, D11  

opony  R5  -  

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  R5, R14, R15  -  

baterie i akumulatory  R6  D5, D16  

chemikalia  R2, R6  D5, D16  

przeterminowane leki  R1  D10, D11  

1 
Oznaczenia procesów odzysku i unieszkodliwiania na podstawie załączników nr 5 i 6 do ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DZ.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)  

 

1. Objaśnienia do oznaczeń dopuszczalnych procesów odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 ustawy 

o odpadach z dnia 24 kwietnia 2001r (DZ.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.):  

R1 Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii  

R2 Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników  

R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki 

(włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)  

R4 Recykling lub regeneracja metali i związków metali  

R5 Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych  

R6 Regeneracja kwasów lub zasad  

R10 Rozprowadzenie na powierzchni ziemi, w celu nawożenia lub ulepszania gleby lub rekultywacji 

gleby i ziemi  

R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części  

R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu  

 

2. Objaśnienia do oznaczeń dopuszczalnych procesów unieszkodliwiania zgodnie z załącznikiem nr 6 

ustawy o odpadach z dnia 24 kwietnia 2001r (DZ.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.):  

D1 Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych  

D5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż 

niebezpieczne  

D10 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie  

D11 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na morzu  

D12 Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni)  
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D16 Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do 

unieszkodliwiania  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Liszki  

mgr inż. Zbigniew Kaczor 
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