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UCHWAŁA NR XXVIII/252/2021
RADY GMINY KŁAJ
z dnia 25 lutego 2021 roku
w sprawie: 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, w szczególności
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości
i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Na podstawie art.40 ust.1, art.41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 6r ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wieliczce, Rada Gminy Kłaj uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na
terenie Gminy Kłaj oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w szczególności:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych;
5) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w §1, opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Kłaj będzie świadczyła następujące usługi w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:
1) odbiór bezpośrednio sprzed nieruchomości, o których mowa w §1, wszystkich wytworzonych i zebranych
selektywnie odpadów komunalnych należących do następujących frakcji :
a) papier;
b) metal;
c) tworzywa sztuczne;
d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
e) szkło;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 1358

f) bioodpady.
2) odbiór bezpośrednio sprzed nieruchomości, o których mowa w §1, wszystkich wytworzonych i zebranych
jako niesegregowane (zmieszane) odpadów komunalnych pozostałych po wydzieleniu ze strumienia
odpadów frakcji zbieranych selektywnie.
3) odbiór bezpośrednio sprzed nieruchomości, o których mowa w §1 w ramach mobilnej zbiórki
wytworzonych i zebranych selektywnie, z ograniczeniem wynikającym z § 6 pkt. 2, następujących frakcji
odpadów komunalnych:
a) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
b) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
c) zużytych opon;
4) przyjmowanie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostarczonych przez właścicieli
nieruchomości, o których mowa w §1, zebranych odpadów komunalnych, o których mowa w §5 ust.4,
z ograniczeniem wynikającym z § 6 ust.1 pkt.1.
5) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych oraz przyjętych w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 3. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w §1, opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Kłaj wyposaży nieruchomości w pojemniki i worki do
zbierania odpadów.
§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości, o których mowa w §1, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i domków letniskowych oraz innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe :
a) niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne i bioodpady - raz na dwa tygodnie;
b) selektywnie zebrane odpady komunalne: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe – jeden raz na miesiąc;
2) w zabudowie wielolokalowej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady-jeden raz w tygodniu;
b) selektywnie zebrane odpady komunalne: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe – raz na dwa tygodnie;
3) zebranych selektywnie odpadów komunalnych, o których mowa w §2 pkt3 odbieranych w ramach
mobilnych zbiórek- raz w roku.
2. Informację o terminie mobilnej zbiórki oraz harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dostępne są
na stronie internetowej www.klaj.pl w zakładce „ Gospodarka odpadami”, jak również dostarczane przez
przedsiębiorcę obsługującego gminę w zakresie gospodarki odpadami.
§ 5. 1. Na terenie Gminy Kłaj zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w miejscowości Targowisko, 32-015 Targowisko 552A.
2. PSZOK czynny jest 5 dni w tygodniu. Godziny pracy dostępne są na stronie internetowej www.klaj.pl
w zakładce „ Gospodarka odpadami”.
3. Właściciele nieruchomości, o których mowa w §1, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi mają możliwość dostarczania do PSZOK, własnym transportem i na własny koszt,
odpadów komunalnych zebranych selektywnie powstałych na ich nieruchomościach.
4. PSZOK zapewnia przyjmowanie, z zastrzeżeniem § 6 ust.1 pkt.1, następujących frakcji odpadów
komunalnych:
1) papieru;
2) bioodpadów
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3) metalu;
4) tworzyw sztucznych;
5) szkła;
6) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
7) odpadów niebezpiecznych;
8) przeterminowanych leków i chemikaliów;
9) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
10) zużytych baterii i akumulatorów;
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
13) zużytych opon;
14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
15) odpadów tekstyliów i odzieży.
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK określa „Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Targowisku”.
§ 6. 1. Ustala się ograniczenia odpadów komunalnych odbieranych w ramach mobilnej zbiórki lub
przyjmowanych przez PSZOK od właścicieli nieruchomości, o których mowa w §1, w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do następujących limitów:
1) PSZOK :
a) zużyte opony– do 4 sztuk/nieruchomość / rok kalendarzowy;
b) odpady budowlane i rozbiórkowe– do 300 kg/ 1 nieruchomość/ rok kalendarzowy;
c) odpady wielkogabarytowe – do 300 kg/ 1 nieruchomość/ rok kalendarzowy.
2) mobilna zbiórka :
a) zużyte opony– do 4 sztuk/nieruchomość/ rok kalendarzowy;
§ 7. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, o których mowa w §1 lub przez prowadzącego PSZOK mogą być zgłaszane do
Urzędu Gminy Kłaj:
a) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kłaj, w godzinach pracy urzędu,
b) pisemnie na adres : Urząd Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655,
c) telefonicznie pod numer 12 2841100 w.17,
d) drogą elektroniczną na adres e-mail: ugk@klaj.pl,
2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez PSZOK należy zgłaszać niezwłocznie.
3. Zgłoszenie winno zawierać co najmniej:
a) imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,
b) adres,
c) telefon kontaktowy zgłaszającego,
d) opis zdarzenia i termin niewłaściwego świadczenia usługi;
4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przekazana w takiej formie w jakiej zostało złożone chyba, że
składający zgłoszenie określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust.1.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłaj.
§ 9. Traci moc uchwala Rady Gminy Kłaj Nr XXXIX/276/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Małopol. z dn. 22.12.2017r.
poz. 9040).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Skoczek

