
 

 

UCHWAŁA NR XXIV-239-16 

RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów 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 

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

o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm), art. 6r ust. 3, ust 3a, ust 3b, ust. 3c 

i ust 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, 

Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług na terenie Gminy Andrychów w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1.   W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio od 

właścicieli nieruchomości odbiera się następujące rodzaje odpadów: 

a) zmieszane (nieselektywnie zbierane) odpady komunalne, 

b) następujące selektywnie zbierane odpady: 

-   szkło, 

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

odpady zielone, 

-   papier, 

-  tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

-   metale, 

-   popiół. 

2.   W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są w punktach 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następujące rodzaje odpadów: 

-   zużyte baterie i akumulatory, 

-   przeterminowane leki i chemikalia, 

-   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

-   meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

-   zużyte opony, 
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-   odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

3.   Ponadto, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 

opony odbierane będą dwa razy w roku w miejscach i terminach podanych do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty (w szczególności na stronie internetowej Urzędu, Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z 

o.o. w Andrychowie i tablicach ogłoszeń) 

4.   W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są w punktach 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpady opisane w § 2 pkt 1 lit b) z 

wyłączeniem popiołu, w przypadku gdy konieczność ich przekazania powstała poza ustalonym terminem odbioru 

odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. 

§ 3. 1.   Ustala się następujące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

- na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie - przy ul. Batorego 24, 

- na terenie składowiska odpadów komunalnych - przy ul. Biała Droga w Andrychowie. 

2.   Zużyte baterie i akumulatory mogą być dostarczane do punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych wskazanych w pkt 1, a także zbierane do specjalnych pojemników, przeznaczonych do tego celu, 

ustawionych w miejscach publicznie dostępnych. 

3.   Przeterminowane leki zbierane są także w specjalnych pojemnikach wystawionych w aptekach. Wykaz 

aptek zbierających przeterminowane leki zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty (w szczególności na stronie internetowej Urzędu, Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Andrychowie i tablicach ogłoszeń)/ 

4.   Informacje o dniach i godzinach otwarcia punktów selektywnej zbiórki odpadów, a także informacje o 

punktach odbioru zużytych baterii i akumulatorów oraz aptekach odbierających zużyte leki zostaną podane do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (w szczególności na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Andrychowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie i tablicach ogłoszeń). 

§ 5. 1.   Odpady komunalne odbierane są z nieruchomości z następującą częstotliwością: 

a)   dla budynków jednorodzinnych położonych na terenach wiejskich: 

-   odpady zmieszane (nieselektywnie zbierane): 

·nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 

·nie rzadziej niż raz w miesiącu - w okresie od 1 listopada do 31 marca, 

- papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło, metal, odpady komunalne ulegające 

biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, oraz popiół - nie rzadziej niż raz w 

miesiącu, 

b)   dla budynków jednorodzinnych położonych na terenach miejskich: 

-   odpady zmieszane (nieselektywnie zbierane) oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym 

odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji: 

·nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 

·nie rzadziej niż raz w miesiącu - w okresie od 1 listopada do 31 marca, 

-   papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło, metal – nie rzadziej niż raz w miesiącu 

c)   dla budynków wielomieszkaniowych: 

-   odpady zmieszane (nieselektywnie zbierane) oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym 

odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień 

-   papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, szkło, metal, popiół – nie rzadziej niż raz w 

miesiącu 
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2.   Harmonogram odbioru zmieszanych (nieselektywnie zbieranych) odpadów komunalnych oraz 

selektywnie zebranych odpadów: papieru, szkła, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, metali, 

odpadów komunalnych ulegającym biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, i 

popiołu jest dostarczany mieszkańcom w formie ulotki co najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem okresu 

jaki obejmuje. Ponadto publikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Zakładu 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie oraz dostępny w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Rynek 

15 – Dziennik Podawczy i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie. 

§ 6. 1.   Właściciel nieruchomości może zgłosić niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

2.   Pismo ze zgłoszeniem winno być wniesione do Burmistrza Andrychowa oraz zawierać: 

a) imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego, 

b) opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem daty, czasu i miejsca oraz podmiotu dopuszczającego się 

tych nieprawidłowości, 

c) wskazanie ewentualnych środków dokumentujących ww. nieprawidłowości 

(w szczególności w postaci zapisu dźwięku lub obrazu), 

d) podpis zgłaszającego. 

3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia, Burmistrz Andrychowa poinformuje zgłaszającego 

o sposobie jego załatwienia oraz o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia nieprawidłowości. 

§ 7. Traci moc uchwała w sprawie Nr XXIX-265-12 z dnia 20 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Andrychów. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Roman Babski 
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