
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XVIII/107/2012 

RADY GMINY RACŁAWICE 

z dnia 20 grudnia 2012 rok 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Racławice 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm) i art. 6r ust. 3, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, 

poz. 897 ) Rada Gminy Racławice uchwala, co następuje:  

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Racławice 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.    

§ 2. 1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów 

komunalnych.  

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą jeden raz w miesiącu,  

3. Odpady gromadzone selektywnie, takie jak: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło 

i opakowania wielomateriałowe, odbierane będą jeden raz w miesiącu.  

4. Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odbierane będą 

jeden raz w miesiącu.  

5. Odpady gromadzone selektywnie takie jak: przeterminowane chemikalia, opakowania zawierające 

pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych ( np. po środkach ochrony roślin), zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą 

dwa razy w roku. Zbiórka tych odpadów odbywać się w formie zorganizowanej „wystawki” w określonych 

miejscach na terenie nieruchomości lub do pojemników dostarczanych doraźnie.  

6. Przeterminowane leki, zużyte baterie, akumulatory należy przekazywać do punktów ich zbiórki na 

bieżąco skąd będą odbierane. Informacja o wyznaczonych punktach zbiórki zostanie podana do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu i na stronie internetowej urzędu.  
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7. Odpady remontowo-budowlane odbierane będą dwa razy w roku z ustawionego w wybranym miejscu 

gminy kontenera. Informacja o terminie i miejscu wystawienia kontenera zostanie podana w harmonogramie, 

o którym mowa w pkt 8.  

8. Wymienione w pkt 2, 3, 4, 5 i 7 odpady komunalne odbierane będą wg harmonogramu, który zostanie 

dostarczony mieszkańcom przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne oraz dostępny na stronie 

internetowej urzędu.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Racławice.       

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy  

Tadeusz Klimczyk 
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