
           
UCHWAŁA Nr XXI/218/16 

RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM 
z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016. 446) i art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016. 250) po 
zasięgnięciu opinii państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach,  

 
Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim uchwala co następuje: 

 
§ 1 

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, odbierane są powstałe w nieruchomościach zamieszkałych:  

1)    komunalne odpady zmieszane – w każdej ilości, 
2) komunalne odpady zbierane selektywnie obejmujące następujące frakcje jak: papier, 

metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady 
komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji – w każdej ilości, 

3) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone - w każdej ilości. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględnia: 
1) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w worki do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  
2) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej 

(wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) w pojemniki do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych i zmieszanych odpadów komunalnych. 

§ 2 
Komunalne odpady zmieszane określone w § 1 ust. 1, pkt 1) odbierane są z terenu 

nieruchomości z następującą częstotliwością: 

1) w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu, 
2) w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu. 

 
§ 3 

Zebrane selektywnie odpady komunalne określone w § 1 ust. 1, pkt 2) odbierane są z terenu 

nieruchomości z następującą częstotliwością: 

1) w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu, 
2) w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu. 

 
 



§ 4 
 Zebrane selektywnie odpady komunalne typu: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte 

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony odbierane są z wyznaczonych miejsc na terenie każdego 

osiedla i sołectwa – jeden raz w roku. 

 
§ 5 

1. Zebrane selektywnie odpady komunalne określone w § 1 ust. 1, pkt 2) i 3) odbierane 
są w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych trzy razy             
w tygodniu w godzinach jego otwarcia. 

2. Odpady do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
dostarcza ich wytwórca na własny koszt. 

 
§ 6 

Odbieranie odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1, pkt 1) i 2) odbywa się zgodnie                                       
z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Sędziszów Małopolski 
zawrze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów, przekazanym właścicielom 
nieruchomości.  

§ 7 
Adres i godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

oraz harmonogramy odbioru odpadów komunalnych Burmistrz  Sędziszowa Małopolskiego 

poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.sedziszow-mlp.pl.  

§ 8 
Ustala się następujący 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: 

1) uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez 
właścicieli nieruchomości, osobiście, telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie w czasie 
pracy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim, 

2) zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia 
okoliczności niewłaściwego świadczenia usług, w szczególności: imię i nazwisko 
zgłaszającego oraz adres nieruchomości, której reklamacja dotyczy, a także opis zdarzenia 
będącego przyczyną reklamacji. 

§ 9 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego. 

 
§ 10 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Prawa, Porządku Publicznego                           
i Ochrony Środowiska. 

§ 11 
Traci moc uchwała Nr XXI/177/12 Rady  Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 13 
grudnia 2012 r., w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                  
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała Nr XXVIII/248/13 Rady Miejskiej                      
w Sędziszowie Małopolskim z dnia 27 czerwca 2013 r., w sprawie zmiany uchwały nr 
XXI/177/12 Rady  Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 13 grudnia 2012 r., w sprawie 

http://www.sedziszow-mlp.pl/


ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania                              
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz uchwała Nr XXXVIII/364/14 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim 
z dnia 12 czerwca 2014 r., w sprawie zmiany uchwały nr XXI/177/12 Rady Miejskiej                             
w Sędziszowie Małopolskim z dnia 13 grudnia 2012 r., w sprawie ustalenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

§ 12 
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


