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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r.
(z późn. zm.) 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. samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. 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 (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.)
Rada Miejska w Andrychowie
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej wAndrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 2ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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,
z zastrzeżeniem, że odpady zielone odbiera się w ilości do:
·30 szt. worków o pojemności 120 l na rok – dotyczy nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej;
·30 szt. worków o pojemności 120 l na rok/samodzielny lokal mieszkalny – dotyczy zabudowy
wielomieszkaniowej; limit roczny dla nieruchomości ustala się z uwzględnieniem liczby mieszkań
w budynku,
– papier,
– tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
– metale,
– popiół.
2. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:
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

Id: 0ABDD8DA-C45E-46B4-A800-3B4BBD069591. Projekt

Strona 1

– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– zużyte opony,
– odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do:
·0,6 Mg na rok – dotyczy nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej;
·0,6 Mg na rok z jednego samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz 2 Mg na rok z części wspólnej
nieruchomości – dotyczy nieruchomości w zabudowie wielomieszkaniowej.
§ 2. Pozostałe postanowienia XXIV-239-16 Rady Miejskiej wAndrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. (z późn.
zm.) nie ulegają zmianie.
§ 3. W okresie od 1czerwca 2017 do 31 grudnia 2017 r. limity, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt b tiret 2 oraz
w § 2 ust. 2 tiret 6, ustala się następująco:
a) odpady zielone – do 18 szt. worków o pojemności 120l,
b) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne:
– do 0,35 Mg –dotyczy nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz lokali mieszkalnych
– do 1,2 Mg – dotyczy części wspólnej nieruchomości w zabudowie wielomieszkaniowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1czerwca 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
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