
UCHWAŁA NR XLII/396/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczaną przez właściciela 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a - 3d ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 
poz. 888 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Wadowicach 

Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje 

§ 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określić zakres świadczenia 
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych poprzez wyznaczenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, wyszczególnionych 
w poniższej tabeli: 

Lp. Rodzaj odpadu 

Rodzaj i kod odpadu 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu 

z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2020 r.  poz. 10) 

ODPADY ZBIERANE NIESELEKTYWNIE 

1. niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  
(20 03 01) 

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE 

2. papier i tektura, opakowania z papieru     
i tektury 

papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (20 01 01,       
15 01 01) 

3. tworzywa sztuczne, opakowania             
z tworzyw sztucznych 

tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych         
(20 01 39, 15 01 02) 

4. metale, opakowania z metali  metale, opakowania z metali (20 01 40, 15 01 04) 

5. szkło, opakowania ze szkła szkło, opakowania ze szkła (20 01 02, 15 01 07) 

6. opakowania wielomateriałowe opakowania wielomateriałowe (15 01 05) 

7. bioodpady  odpady ulegające biodegradacji, odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji (20 02 01, 20 01 08) 

8. popiół inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 
popiół (20 01 99) 

9. odpady wielkogabarytowe odpady wielkogabarytowe (20 03 07) 

10. zużyty sprzęt elektryczny                          
i elektroniczny 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 zawierające niebezpieczne składniki 
(20 01 35), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (20 01 36)  
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odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek                         
i remontów (17 01 01) 
gruz ceglany (17 01 02) 
odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia (17 01 03) 
żelazo i stal (17 04 05) 
usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (17 01 80) 
materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 
17 08 01 (17 08 02) 

11. 

odpady budowlane i rozbiórkowe          
z remontów prowadzonych 
samodzielnie przez właścicieli 
nieruchomości 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 (17 01 07) 

12. zużyte opony zużyte opony (16 01 03) 

13. tekstylia i odzież tekstylia, odzież (20 01 11, 20 01 10)  

14. 

odpady niekwalifikujące się do 
odpadów medycznych powstałe           
w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych    
w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i 
strzykawek 

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 
odpady wytworzone podczas iniekcji domowych - zużyte igły, 
strzykawki (20 01 99) 

15. zużyte baterie i akumulatory 

baterie i akumulatory, w tym baterie i akumulatory ołowiowe, 
niklowo-kadmowe, zawierające rtęć, alkaliczne i inne łącznie   
z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 
02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory 
zawierające te baterie, baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33  (16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*,   
16 06 04, 16 06 05, 20 01 33*, 20 01 34) 

leki, w tym leki cytotoksyczne i cytostatyczne oraz inne niż 
wymienione w 20 01 31  16. przeterminowane leki 
(20 01 31*, 20 01 32) 
rozpuszczalniki (20 01 13*) 
kwasy (20 01 14*)  
alkalia (20 01 15*) 
środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo 
toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy, środki 
ochrony roślin inne niż wymienione 20 01 19 (inne niż 
niebezpieczne) (20 01 19*, 20 01 80) 
opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności  - bardzo toksyczne i 
toksyczne, klejami farbami itp.(15 01 10*) 
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, w tym 
zawierające substancje niebezpieczne oraz inne niż 
wymienione w 20 01 27 (20 01 27*, 20 01 28) 
detergenty, w tym zawierające substancje niebezpieczne oraz 
inne niż wymienione w 20 01 29 (20 01 29*, 20 01 30) 

odczynniki fotograficzne (20 01 17*) 

17. 

chemikalia powstające                            
w gospodarstwach domowych                
i opakowania po chemikaliach (m.in. 
farby, lakiery, rozpuszczalniki, 
opakowania po farbach, lakierach            
i rozpuszczalnikach,                                                   
zużyte oleje odpadowe, opakowania po 
nawozach sztucznych, kwasy, alkalia), 
lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć ( np. 
termometry, żarówki rtęciowe itp.) (20 01 21*) 
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§ 2. Sposób gromadzenia odpadów komunalnych w poszczególnych rodzajach zabudowy: 

1) zabudowa jednorodzinna: 

a) segregowane odpady komunalne, o których mowa w  § 1 w wierszach 2 - 7 w workach następującej 
kolorystyki: 

- niebieski: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury; 

- zielony: szkło, opakowania ze szkła; 

- żółty: tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe; 

- brązowy: bioodpady; 

b) popioły, o których mowa w § 1 w wierszu 8 tabeli gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 120 l, 
spełniających wymagania polskiej normy PN-EN 840, z napisem „POPIÓŁ”; 

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, o których mowa w  § 1 w wierszu 1 tabeli gromadzone 
będą w pojemniku rodzaju i pojemności zapewniającej zachowanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości zgodnie z przepisami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Wadowice”; 

2) zabudowa kilkurodzinna: 

a) segregowane odpady komunalne, o których mowa w  § 1 w wierszach 2 - 7 w workach następującej 
kolorystyki: 

- niebieski: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury; 

- zielony: szkło, opakowania ze szkła; 

- żółty: tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe; 

- brązowy: bioodpady; 

b) popioły, o których mowa w § 1 w wierszu 8 tabeli gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 120 l, 
spełniających wymagania polskiej normy PN-EN 840, z napisem „POPIÓŁ”; 

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, o których mowa w  § 1 w wierszu 1 tabeli gromadzone 
będą w pojemniku rodzaju i pojemności zapewniającej zachowanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości zgodnie z przepisami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Wadowice”; 

3) zabudowa wielorodzinna: 

a) segregowane odpady komunalne, o których mowa w  § 1 w wierszach 2 - 6 tabeli w pojemnikach 
o pojemności 1100 litrów w następującej kolorystyce: 

- niebieski: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury; 

- zielony: szkło, opakowania ze szkła; 

- żółty: tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe; 

b) segregowane odpady komunalne, o których mowa w  § 1 w wierszu 7 tabeli w pojemnikach o pojemności 
120 litrów w kolorze brązowym; 

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, o których mowa w  § 1 w wierszu 1 tabeli gromadzone 
będą w pojemniku rodzaju i pojemności zapewniającej zachowanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości zgodnie z przepisami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Wadowice”. 

§ 3. Odpady komunalne segregowane, o których mowa w § 1 w wierszach 2 – 8 tabeli oraz niesegregowane 
(zmieszane), o których mowa w § 1 w wierszu 1 tabeli odbierane będą bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w ilości nielimitowanej zgodnie z przepisami „Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Wadowice”. 

§ 4. 1. Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, świadczona będzie przez 
podmiot wyłoniony w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. 
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2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany opracować i dostarczyć każdemu właścicielowi 
nieruchomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych zgodny z „Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Wadowice”. 

§ 5. Minimalna częstotliwość odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) segregowane odpady komunalne, o których mowa w  § 1 w wierszach 2 – 6, 8 tabeli – odbierane będą 
nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

b) segregowane odpady komunalne, o których mowa w  § 1 w wierszu 7 tabeli – odbierane będą nie rzadziej 
niż raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

c) niesegregowane odpady komunalne, o których mowa w  § 1 w wierszu 1 tabeli – odbierane będą 
nie rzadziej niż raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2) w zabudowie kilkurodzinnej: 

a) segregowane odpady komunalne, o których mowa w  § 1 w wierszach 2 – 6, 8 tabeli – odbierane będą 
nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

b) segregowane odpady komunalne, o których mowa w  § 1 w wierszu 7 tabeli – odbierane będą nie rzadziej 
niż raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

c) niesegregowane odpady komunalne, o których mowa w  § 1 w wierszu 1 tabeli – odbierane będą 
nie rzadziej niż raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

3) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) segregowane odpady komunalne, o których mowa w  § 1 w wierszach 2 – 6 tabeli – odbierane będą 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) segregowane odpady komunalne, o których mowa w  § 1 w wierszu 7 tabeli – odbierane będą nie rzadziej 
niż raz w tygodniu; 

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, o których mowa w  § 1 w wierszu 1 tabeli – odbierane 
będą nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

§ 6. Właściciel nieruchomości ma obowiązek do godziny 700 wystawić pojemniki z odpadami w miejsce 
wyodrębnione, dostępne dla pracowników jednostki wywozowej. 

§ 7. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczy usługi 
polegające na przyjmowaniu, przez cały rok, nielimitowanych ilości odpadów komunalnych, wytworzonych na 
terenie nieruchomości zamieszkałych, takich jak: 

Rodzaj odpadu Kod odpadu 

opakowania z papieru i tektury 15 01 01 

opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 

opakowania z metali 15 01 04 

opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach, mleku itp..) 15 01 05 

opakowania ze szkła 15 01 07 

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo 
toksyczne i toksyczne, klejami farbami itp..) 

15 01 10* 

baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01* 

baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 16 06 02* 
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baterie zawierające rtęć 16 06 03* 

baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 16 06 04 

inne baterie i akumulatory 16 06 05 

szkło 17 02 02 

tworzywa sztuczne 17 02 03 

żelazo i stal 17 04 05 

papier tektura 20 01 01 

szkło (szyby, szklanki, i inne szkło domowe za wyjątkiem szkła zbrojonego i szyb 
samochodowych) 20 01 02 

rozpuszczalniki 20 01 13* 

kwasy 20 01 14* 

alkalia 20 01 15* 

odczynniki fotograficzne 20 01 17* 

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np.. 
herbicydy, insektycydy) 20 01 19* 

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć ( np. termometry, żarówki 
rtęciowe itp.) 20 01 21* 

urządzenia zawierające freony 20 01 23* 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne 20 01 27* 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 
01 27 20 01 28 

detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 01 29* 

detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 20 01 30 

leki cytotoksyczne i cytostatyczne  (przeterminowane leki) 20 01 31* 

leki inne niż wymienione w 20 01 31 (przeterminowane leki) 20 01 32 

baterie, akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 
01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te 
baterie 

20 01 33* 

baterie, akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 34 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 
01 23 zawierające niebezpieczne składniki (np. monitory, telewizory) 20 01 35* 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 
01 23 i 20 01 35 (drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny) 20 01 36 
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tworzywa sztuczne (np. miski, wiadra, meble ogrodowe itp..) 20 01 39 

metale 20 01 40 

środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 (inne niż niebezpieczne) 20 01 80 

tekstylia  20 01 11 

odzież 20 01 10 

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – odpady wytworzone 
podczas iniekcji domowych - zużyte igły, strzykawki 20 01 99 

2. Limity ilościowe przyjmowanych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 

Rodzaj odpadu Kod 
odpadu 

 

zużyte opony (o średnicy do 20") 16 01 03 

do 10 szt. na rok od  właściciela 
nieruchomości posiadającego 
aktualną deklarację za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie 
nieruchomości zamieszkałej 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 

gruz ceglany 17 01 02 
odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia (umywalki, muszle sedesowe, itp.) 17 01 03 

żelazo, stal (np. wanny żeliwne, stalowe) 17 04 05 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07 

usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 80 

materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione 
w 17 08 01 17 08 02 

 
 
łącznie do 1000 kg na rok od 
właściciela nieruchomości 
posiadającego aktualną deklarację 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie 
nieruchomości zamieszkałej 

odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany, wykładziny, 
stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, materace, 
pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, kabiny 
prysznicowe) 

20 03 07 

do 1000 kg na rok od właściciela 
nieruchomości posiadającego 
aktualną deklarację za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie 
nieruchomości zamieszkałej 

Za w/w odpady w ilości powyżej określonych limitów będzie pobierana opłata zgodna z obowiązującym 
cennikiem przyjęcia odpadów do PSZOK. 

3. Burmistrz Wadowic podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Wadowicach oraz w sposób zwyczajowo przyjęty aktualny wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, o których mowa w ust. 1 wraz z wykazem odbieranych w nich rodzajów odpadów. 

§ 8. Procedura przyjęcia odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

1. Odpady przyjmowane są przez pracownika Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. Przyjęcie odpadów przebiega według następującej procedury: 

a) weryfikacja przez pracownika obsługującego PSZOK, danych osoby dostarczającej odpady, 

b) zgłoszenie  pracownikowi  Punktu  rodzaju   dostarczonych  odpadów, 

c) sprawdzenie  rodzaju  dostarczonych  odpadów, 
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d) ważenie  odpadów, 

e) zarejestrowanie  przyjętych  odpadów  w ewidencji  z uwzględnieniem następujących danych: data 
przyjęcia odpadów, kod i waga odpadów, imię i nazwisko oraz adres osoby dostarczającej odpady, adres 
nieruchomości, z której pochodzą odpady, upoważnienie od właściciela nieruchomości  dotyczące oddania 
w jego imieniu odpadów do PSZOK. 

§ 9. Obowiązki osób dostarczających odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 

1. Dostarczający odpady ma obowiązek podać dane, o których mowa w § 8 ust. 2. 

2. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie w miejscu  wskazanym  
przez  pracownika  PSZOK i pod jego nadzorem. 

3. Dostarczone odpady powinny być posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne przyjęcie do 
PSZOK. 

4. Odpady nie mogą być zmieszane z innymi odpadami, ani nimi zanieczyszczone. 

5. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, 
posiadających czytelną etykietę umożliwiających ich identyfikację. 

6. Osoby przebywające  na  terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych są zobowiązane 
do: 

a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, 

b) parkowania  w oznaczonych  lub  wskazanych przez pracownika PSZOK miejscach, 

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, w tym stosowania bezwzględnego zakazu palenia i używania innych 
źródeł ognia, 

d) zachowania zasad przemieszczania się wynikającego z oznaczeń. 

§ 10. Pracownik obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma prawo odmówić 
przyjęcia odpadów w następujących przypadkach: 

a) jeśli odpad nie jest wymieniony w § 7, 

b) jeśli ilość i rodzaj odpadów dostarczonych wskazują, że odpady mogą pochodzić z działalności 
gospodarczej, 

c) w przypadku braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych, 

d) dostarczenia odpadów nieposegregowanych, 

e) odmowy okazania dowodu tożsamości, 

f) odmowy podania przez dostawcę  odpadu danych, o których mowa w § 8  ust.2, 

g) zagrożenia  zdrowia  lub  życia, 

h) gdy jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości może zgłosić niewłaściwe świadczenie usług przez jednostkę wywozową lub 
przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. Pismo ze zgłoszeniem winno być wniesione do Burmistrza Wadowic 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 materiałów dokumentujących ww. nieprawidłowości (w szczególności         
w postaci zapisu dźwięku lub obrazu), 

d) podpis zgłaszającego. 

3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia, Burmistrz Wadowic poinformuje zgłaszającego o sposobie jego załatwienia oraz 
o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia nieprawidłowości. 
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§ 12. Traci moc uchwała Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 listopada 2020 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach: 
Piotr Hajnosz 
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