
 

UCHWAŁA NR VII/78/2015 

                                                       RADY MIEJSKIEJ W BIECZU 

z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

w spawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Biecz, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Bieczu uchwala co następuje: 

§1 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§2 

Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne odbierane będą odpady zmieszane i odpady selektywnie zbierane, 

zgodnie z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów w ilości, która odpowiada ilości  

i pojemności pojemników zadeklarowanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  Odpady powinny być zbierane w pojemnikach i workach, określonych  

w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biecz. 

§3 

Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz sposób 

świadczenia usług przez punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli takich 

nieruchomości określa Załącznik Nr 1 do uchwały. 

 

§4 

Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych jest określony w Załączniku Nr 2 do Uchwały. 

 

§5 

1. Wszelkie nieprawidłowości związane z niewłaściwym świadczeniem usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele 

nieruchomości powinni zgłosić do Urzędu Miejskiego w Bieczu, Referat Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej, ul. Rynek 20, 38-340 Biecz. 

2. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno nastąpić osobiście, pocztą lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej na adres um@biecz.pl. 

 

§6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biecza. 

 

 

 

 

 

 

mailto:um@biecz.pl


§7 

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

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 roku. 

 

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu 

                                                                                          /-/ Grzegorz Nosal 



Załącznik Nr 1 do Uchwały 
Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Bieczu 

z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

GRUPA ODPADÓW 

 
RODZAJ ODPADÓW 

TEREN 

WIEJSKI I MIEJSKI 
ŚCISŁA ZABUDOWA 

MIEJSKA  

 

PODSTAWOWA 

 

zmieszane 

raz na dwa tygodnie dwa razy w tygodniu 
odpady biodegradowalne w tym 

opakowania ulegające 

biodegradacji 

tworzywa sztuczne Możliwość dostarczenia 

selektywnie zbieranych 

odpadów komunalnych 

do punktu selektywnego 

zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK) 

zgodnie z obowiązującym 

cennikiem PSZOK 

raz na 2 

tygodnie 

Możliwość dostarczenia 

selektywnie zbieranych 

odpadów komunalnych 

do punktu selektywnego 

zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK) 

zgodnie z obowiązującym 

cennikiem PSZOK 

raz na 2 

tygodnie 

wielomateriałowe 

metal 

szkło 

papier, tektura 

 

 

 

 

 

DODATKOWA 

 

 

 

 

odpady wielkogabarytowe 

Całorocznie w punkcie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych 

zgodnie z obowiązującym cennikiem 

PSZOK 

Całorocznie w punkcie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych 

zgodnie z obowiązującym cennikiem 

PSZOK 

zużyte opony  

odpady elektryczne i 

elektroniczne 

odpady budowlane i rozbiórkowe 

przeterminowane leki 

baterie i akumulatory 

chemikalia 



 

Załącznik Nr 2 do Uchwały 
Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Bieczu 

z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

 

Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych 

 

 

ODPAD 

 

PROCES ODZYSKU 

PROCES 

UNIESZKODLIWIANIA 

Zmieszane R1, R15 D1, D10, D11 

Biodegradowalne R1, R3, R10 D10, D11 

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

Wielomateriałowe R1, R5, R14, R15 D10, D11 

Metal R4, R5 - 

Szkło R5, R14, R15 - 

Papier R1, R3, R14, R15 D10, D12 

Odpady wielkogabarytowe R1, R5, R15 D1, D10, D11 

Odpady elektryczny i 

elektroniczne 

R5, R14, R15 - 

Baterie i akumulatory R6 D5, D16 

Chemikalia R2, R6  

 

PROCESY ODZYSKU  

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 Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby 

R12 Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych 

w punktach odR1doR11 

R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części 

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

 

PROCESY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  

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) 

D16 Przetwarzanie odpadów, w wyniku, którego są wytwarzane odpady przeznaczone do 

unieszkodliwiania 
 


