
UCHWAŁA NR XVI/186/2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krzeszowice 

i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z dnia 15 marca 2019 roku, poz. 506 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 dnia 23 października 2019 roku, 
poz. 2010), Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 

Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie przyjmuje się 
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy Krzeszowice i zagospodarowania tych odpadów, w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

§ 3. 

Traci moc uchwała nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Kazimierz Stryczek
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Załącznik do uchwały Nr XVI/186/2019

Rady Miejskiej w Krzeszowicach

z dnia 28 listopada 2019 r.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krzeszowice i zagospodarowania tych odpadów

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

1) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

2) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 

1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę z tytułu gospodarowania odpadami 
komunalnymi Gmina zapewnia odbiór i zagospodarowanie każdej zebranej ilości odpadów komunalnych, 
wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na zasadach określonych 
w niniejszej uchwale oraz w uchwale Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice z zastrzeżeniem ust. 4 oraz § 8 ust. 2 niniejszej uchwały.

2. Odpady komunalne odbierane są obligatoryjnie przez uprawniony podmiot w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi, z którym Gmina podpisała umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych.

3. Gmina nie zapewnia odbioru odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności 
(np. gospodarczej, rolniczej), do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

4. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, Gmina nie zapewnia odbioru bioodpadów od właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym 
i korzystających w części ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 

1. Jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian 
za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości 
w worki lub pojemniki na odpady segregowane (papier i tekturę; tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami 
wielomateriałowymi i metalem; szkło) z rozróżnieniem na: 

1) worki – nieruchomości jednorodzinne,

2) pojemniki, wraz z utrzymaniem tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym – nieruchomości wielolokalowe.

2. Podmiot, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej uchwały jest zobligowany do:

1) dostarczenia do nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej worków do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, wskazanych w § 4 ust. 2 pkt 2) - 4), w liczbie gwarantującej zaspokojenie potrzeb 
selektywnej zbiórki odpadów właścicieli tych nieruchomości (na wymianę).

2) ustawienia na terenie nieruchomości w zabudowie wielolokalowej pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, wskazanych w § 4 ust. 2 pkt 2) - 4), zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi 
segregacji oraz określonymi normami wytwarzania odpadów;

3) utrzymania pojemników, o których mowa w pkt 2), w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym.
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§ 4. 

1.  Szczegółowy sposób odbierania odpadów przez podmiot, o którym mowa w §2 ust. 2:

1) w zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne odbierane są z terenu przy nieruchomości – z miejsca 
usytuowania pojemnika lub worka przy nieruchomości, stanowiącego ogólnodostępne miejsce przed 
posesją, w którym właściciel nieruchomości wystawił pojemnik lub worek w celu odbioru odpadów, do 
którego istnieje swobodny dojazd dla specjalistycznego pojazdu, przeznaczonego do odbioru odpadów 
komunalnych;

2) w zabudowie wielolokalowej odpady komunalne odbierane są bezpośrednio z altan śmietnikowych i miejsc 
ich gromadzenia, gdzie rozmieszczono pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych;

3) W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zorganizowane jest miejsce gromadzenia odpadów 
z dostępnym, bezpośrednim wejściem od strony ulicy, ich odbiór może być realizowany z tego miejsca.

2. Odbiór odpadów komunalnych, w ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sposób określony w ust. 1, obejmuje:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (wraz 
z popiołem z palenisk domowych),

2) papier i tekturę,

3) szkło – razem szkło bezbarwne oraz kolorowe,

4) tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem,

5) bioodpady, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

3. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się w terminach określonych w harmonogramie ustalonym 
przez gminę Krzeszowice 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.

6. Właściciel nieruchomości, w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, 
zapewnia przedsiębiorcy, o którym mowa w §2 ust. 2, swobodny dostęp do pojemników i worków oraz 
wystawia je przy nieruchomości do godziny 7:00 rano, w dniu odbioru.

§ 5. 

1.   Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej gminy Krzeszowice odbywa się zgodnie 
z następującą częstotliwością:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z częstotliwością nie rzadszą niż:

a) od listopada do marca – raz na miesiąc;

b) od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie;

2) selektywnie zebrane, w systemie „u źródła”, odpady komunalne (tj.: papier i tektura; szkło: bezbarwne 
i kolorowe razem; tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem) odbierane 
będą z częstotliwością nie rzadszą niż raz na miesiąc;

3) bioodpady odbierane będą z częstotliwością nie rzadszą niż:

a) od listopada do marca – raz na miesiąc;

b) od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w roku w miesiącach: 
kwietniu i wrześniu.

2. Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy wielolokalowej, w części Gminy stanowiącej miasto 
Krzeszowice, odbywa się zgodnie z następującą częstotliwością:
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1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z częstotliwością nie rzadszą niż dwa razy 
na tydzień;

2) selektywnie zebrane, w systemie „u źródła”, odpady komunalne (tj.: papier i tektura; szkło: bezbarwne 
i kolorowe razem; tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem) odbierane 
będą z częstotliwością nie rzadszą niż raz na tydzień;

3) bioodpady odbierane będą z częstotliwością nie rzadszą niż:

a) od listopada do marca – dwa razy na miesiąc;

b) od kwietnia do października – raz na tydzień;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbierane będą nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Odbiór odpadów komunalnych z zabudowy wielolokalowej, w części wiejskiej gminy Krzeszowice, 
odbywa się zgodnie z następującą częstotliwością:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z częstotliwością nie rzadszą niż:

a) od listopada do marca – raz na miesiąc;

b) od kwietnia do października – raz na tydzień;

2) selektywnie zebrane, w systemie „u źródła”, odpady komunalne (tj.: papier i tektura; szkło: bezbarwne 
i kolorowe razem; tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem) odbierane 
będą z częstotliwością nie rzadszą niż raz na miesiąc;

3) bioodpady odbierane będą z częstotliwością nie rzadszą niż:

a) od listopada do marca – raz na miesiąc;

b) od kwietnia do października – raz na tydzień;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w roku, w miesiącach: 
kwietniu i wrześniu.

§ 6. 

1. Wyżej opisaną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych sprzed posesji obrazują następujące 
tabele graficzne:

1) odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości jednorodzinnych położonych na terenie gminy 
Krzeszowice odbywa się z częstotliwością nie rzadszą niż:

JEDNORODZINNE  

 MIESIĄC NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE) BIOODPADY SEGREGOWANE MEBLE I INNE ODPADY 

WIELKOGABARYTOWE

STYCZEŃ 1x miesiąc 1x miesiąc 1x miesiąc -

LUTY 1x miesiąc 1x miesiąc 1x miesiąc -

MARZEC 1x miesiąc 1x miesiąc 1x miesiąc -

KWIECIEŃ 1x na 2 tygodnie 1x na 2 tygodnie 1x miesiąc 1x miesiąc

MAJ 1x na 2 tygodnie 1x na 2 tygodnie 1x miesiąc -

CZERWIEC 1x na 2 tygodnie 1x na 2 tygodnie 1x miesiąc -

LIPIEC 1x na 2 tygodnie 1x na 2 tygodnie 1x miesiąc -

SIERPIEŃ 1x na 2 tygodnie 1x na 2 tygodnie 1x miesiąc -

WRZESIEŃ 1x na 2 tygodnie 1x na 2 tygodnie 1x miesiąc 1x miesiąc

PAŹDZIERNIK 1x na 2 tygodnie 1x na 2 tygodnie 1x miesiąc -

LISTOPAD 1x miesiąc 1x miesiąc 1x miesiąc -

GRUDZIEŃ 1x miesiąc 1x miesiąc 1x miesiąc -

2) odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości wielolokalowych, położonych na terenie miejskim 
gminy Krzeszowice, odbywa się z częstotliwością nie rzadszą niż:

WIELOLOKALOWE – MIASTO KRZESZOWICE
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 MIESIĄC NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE) BIOODPADY SEGREGOWANE MEBLE I INNE ODPADY 

WIELKOGABARYTOWE

STYCZEŃ 2x tydzień 2x miesiąc 1x tydzień 1x miesiąc

LUTY 2x tydzień 2x miesiąc 1x tydzień 1x miesiąc

MARZEC 2x tydzień 2x miesiąc 1x tydzień 1x miesiąc

KWIECIEŃ 2x tydzień 1x tydzień 1x tydzień 1x miesiąc

MAJ 2x tydzień 1x tydzień 1x tydzień 1x miesiąc

CZERWIEC 2x tydzień 1 x tydzień 1x tydzień 1x miesiąc

LIPIEC 2x tydzień 1x tydzień 1x tydzień 1x miesiąc

SIERPIEŃ 2x tydzień 1x tydzień 1x tydzień 1x miesiąc

WRZESIEŃ 2x tydzień 1x tydzień 1x tydzień 1x miesiąc

PAŹDZIERNIK 2x tydzień 1x tydzień 1x tydzień 1x miesiąc

LISTOPAD 2x tydzień 2x miesiąc 1x tydzień 1x miesiąc

GRUDZIEŃ 2x tydzień 2x miesiąc 1x tydzień 1x miesiąc

3) odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości wielolokalowych, położonych na terenie wiejskim 
gminy Krzeszowice, odbywa się z częstotliwością nie rzadszą niż:

WIELOLOKALOWE – CZĘŚĆ WIEJSKA GMINY 

 MIESIĄC NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE) BIOODPADY SEGREGOWANE MEBLE I INNE ODPADY 

WIELKOGABARYTOWE

STYCZEŃ 1x miesiąc 1x miesiąc 1x miesiąc -

LUTY 1x miesiąc 1x miesiąc 1x miesiąc -

MARZEC 1x miesiąc 1x miesiąc 1x miesiąc -

KWIECIEŃ 1x tydzień 1x tydzień 1x miesiąc 1x miesiąc

MAJ 1x tydzień 1x tydzień 1x miesiąc -

CZERWIEC 1x tydzień 1x tydzień 1x miesiąc -

LIPIEC 1x tydzień 1x tydzień 1x miesiąc -

SIERPIEŃ 1x tydzień 1x tydzień 1x miesiąc -

WRZESIEŃ 1x tydzień 1x tydzień 1x miesiąc 1x miesiąc

PAŹDZIERNIK 1x tydzień 1x tydzień 1x miesiąc -

LISTOPAD 1x miesiąc 1x miesiąc 1x miesiąc -

GRUDZIEŃ 1x miesiąc 1x miesiąc 1x miesiąc -

§ 7. 

1.  W ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie Gminy funkcjonuje stacjonarny Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

2. PSZOK znajduje się w Krzeszowicach na ul. Poprzecznej 7.

3. Operatorem PSZOK jest gmina Krzeszowice.

4. PSZOK jest czynny w dni robocze: poniedziałek, wtorek w godzinach od 7:00 do 14:00, czwartek, piątek 
w godzinach od 11:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 9:00 do 15:00. W środy Punkt jest nieczynny.

5. Do PSZOK właściciel nieruchomości dostarcza odpady we własnym zakresie, w sposób umożliwiający 
ich selektywne odebranie oraz dokonuje rozładunku, zgodnie z instrukcjami obsługi i Regulaminem PSZOK

6. Przed przekazaniem odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości powinni przedstawić dokument 
potwierdzający miejsce zamieszkania lub potwierdzenie wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy Krzeszowice.

7. Potwierdzenie przyjęcia odpadów od mieszkańców Gminy odbywa się poprzez wpis do rejestru 
przyjmowanych w PSZOK odpadów, który prowadzony jest w celach sprawozdawczych i kontrolnych, na 
podstawie wypełnionego formularza przyjęcia odpadów.
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§ 8. 

1. W PSZOK, w ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbierane są w każdej ilości, z zastrzeżeniem limitów 
określonych w ust. 2, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:

1) papier i tektura – przyjmowane luzem lub w dedykowanych workach;

2) szkło (razem szkło bezbarwne oraz kolorowe) – przyjmowane luzem lub w dedykowanych workach;

3) tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem – przyjmowane w dedykowanych 
workach;

4) bioodpady – przyjmowane luzem lub w dedykowanych, foliowych lub biodegradowalnych workach 
o pojemności od 60 l do 120 l; z zastrzeżeniem § 2 ust. 4;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe – przyjmowane luzem;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – przyjmowany luzem; oddawane tego rodzaju odpady muszą być 
kompletne;

7) zużyte opony – przyjmowane luzem;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne – co do zasady przyjmowane w workach 
lub pojemnikach, posortowane według rodzajów odpadów, z podziałem m.in. na:

a) gruz ceglany, betonowy oraz materiałów ceramicznych;

b) materiały izolacyjne – przyjmowane w workach;

c) szkło – przyjmowane w workach lub luzem;

d) inne odpady budowlane, z zastrzeżeniem, iż zdemontowane okna oraz drzwi muszą być dostarczone bez 
elementów szklanych;

9) odzież i tekstylia – przyjmowane w workach; z zastrzeżeniem, iż PSZOK przyjmuje wyłącznie odzież 
i tekstylia nadające się do ponownego użycia;

10) zużyte baterie i akumulatory – przyjmowane w opakowaniu umożliwiającym umieszczenie ich 
w pojemniku zbiorczym;

11) przeterminowane leki – przyjmowane w opakowaniu umożliwiającym umieszczenie ich w pojemniku 
zbiorczym; posortowane na: aerozole, tabletki i syropy, inne;

12) chemikalia – przyjmowane wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych (nieprzeciekających) pojemnikach, 
zawierających trwałą i czytelną informację o rodzaju odpadu w nich zgromadzonego;

13) odpady niekwalifikujące 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 – przyjmowane wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych 
pojemnikach, zawierających trwałą i czytelną informację o rodzaju odpadu w nich zgromadzonego;

14) inne odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne – przyjmowane wyłącznie w szczelnych, 
nieuszkodzonych (nieprzeciekających) pojemnikach, zawierających trwałą i czytelną informację o rodzaju 
odpadu w nich zgromadzonego.

2. Wprowadza się następujące ograniczenie ilości odpadów przyjmowanych przez PSZOK:

1) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, będą przyjmowane w ilości 
nieprzekraczającej 0,5 Mg na rok z danej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego;

2) odpady w postaci zużytych opon, pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, 
będą przyjmowane w ilości nieprzekraczającej 4 szt. na rok z nieruchomości jednorodzinnej lub lokalu 
mieszkalnego.

3. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów innych niż wymienione w ust. 1 lub w ilości 
przekraczającej ilość wskazaną w ust. 2.

4. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do 
natychmiastowego ich zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.
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5. W PSZOK nie przyjmuje się w szczególności następujących odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

2) odpadów budowlanych zawierających azbest, smołę,

3) szyb samochodowych, szkła hartowanego i zbrojeniowego,

4) części samochodowych.

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK określa jego Regulamin, publikowany na stronie 
internetowej Gminy oraz dostępny na tablicy informacyjnej, znajdującej się na terenie PSZOK. Osoby 
przebywające na terenie PSZOK są obowiązane do przestrzegania wskazanego Regulaminu.

§ 9. 

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, zlokalizowanych na terenie gminy 
Krzeszowice oraz zebrane w PSZOK, zostaną zagospodarowane zgodnie z wymogami obowiązujących 
przepisów prawa, tj.:

1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w instalacjach komunalnych;

2. selektywnie zebrane odpady komunalne w instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

§ 10. 

1.  Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Burmistrzowi Gminy Krzeszowice przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
oraz Punkt Selektywnego Zbierania 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 Krzeszowicach, w Referacie Gospodarki Komunalnej;

2) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: gosp.komunalna@um.krzeszowice.pl ;

3) w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 
Krzeszowice;

4) telefonicznie na nr telefonu Referatu Gospodarki Komunalnej: 12-252-08-21.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,

2) datę wystąpienia nieprawidłowości,

3) opis nieprawidłowości.

4. Zgłoszenia dokonane po terminie określonym w ust. 1 oraz anonimowe nie będą rozpatrywane 
z zastrzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
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