
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

z dnia 31 marca 2016 roku 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 296) Uchwały Nr XXVI/182/2012 

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 20 grudnia 2012 r. ogłasza się tekst jednolity 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 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 

28 grudnia 2012 r., poz. 7762), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) Uchwałą Nr XL/289/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: 

zmiany w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z dnia 10 lutego 2014 r., poz. 851). 

2) Uchwałą Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zmiany 

w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2015 r., poz. 2134). 

- zgodnie z  brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje: 

1) § 2 i § 3 uchwały Nr XL/289/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2014 r. 

w sprawie: zmiany w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. 

Woj. Małopolskiego z dnia 10 lutego 2014 r., poz. 851), które stanowią: 

"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka. 

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

Województwa Małopolskiego." 

2) § 2 i § 3 uchwały Nr V/ 46 /2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: 

zmiany w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów 
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komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2015 r., poz. 2134), które stanowią: 

"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka. 

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

Województwa Małopolskiego." 

3. W tekście jednolitym uchwały 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, uwzględniono tekst jednolity: 

1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz.U. z 2016 poz. 250; 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.
1)

); 

3) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - 

Dz. U. z 2016 r., poz. 296. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Bogusław Ćwiękała 
 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890 
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Załącznik  

do Obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej 

z dnia 31 marca 2016 r. 

 

Uchwała Nr XXVI/182/2012 

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

(tekst jednolity) 

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 

 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.250) oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.,  poz. 1515 z późn. zm
1)

) - Rada Miejska w Suchej 

Beskidzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sucha Beskidzka i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości składają deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w której oświadczają o sposobie zbierania odpadów: selektywny lub zmieszany. 

2.
2) 

Przyjmuje się, że selektywnie zbieranie odpadów ma miejsce wówczas, gdy z ogółu wytworzonych 

odpadów komunalnych, nie wliczając odpadów zielonych, popiołu oraz pieluch jednorazowych 

wysegregowanych zostanie co najmniej 30 % odpadów w stosunku wagowym w rocznym okresie 

sprawozdawczym. 

3. Wszystkie odpady zmieszane przy odbiorze są ważone przez podmiot uprawniony do świadczenia 

usług, 

4. W przypadku awarii wagi lub niemożności zważenia odbieranych odpadów z innych względów, 

przyjmuje się, że waga zgromadzonych nieczystości w danym pojemniku jest równa średniej arytmetycznej 

wag odebranych nieczystości w ciągu ostatnich 6 m-cy lub średniej arytmetycznej od początku okresu, jeśli 

okres jest krótszy niż 6 m-cy”. 

5. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się z deklaracji selektywnej zbiórki odpadów zostanie 

naliczona dodatkowa opłata za okres sprawozdawczy, stanowiąca różnicę pomiędzy opłatą za zbiórkę 

selektywną, a zmieszaną wraz z należnymi odsetkami. 

§ 3. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, odbierane będą wszystkie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny i zmieszany 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890 
2) 

1. Zmieniony przez § 1 Uchwały nr XL/ 289 /2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2014 r. 

w sprawie: zmiany w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 

10 lutego 2014 r., poz. 851), która weszła w życie z dniem 25 lutego 2014 r. 2. W brzmieniu ustalonym przez § 1 

Uchwały Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zmiany w uchwale 

dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2015 r., poz. 2134), która 

weszła w życie z dniem 24 kwietnia 2015 r. 
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wytworzone na nieruchomości zamieszkałej. Dotyczy to również odpadów, o których mowa w § 9 ust. 2, 

3 i 5 regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sucha Beskidzka . 

2. Ustalone ceny pojemników na zmieszane odpady komunalne wytworzone na nieruchomościach 

niezamieszkałych zawierają koszty odbioru wszystkich pozostałych odpadów komunalnych zebranych 

w sposób selektywny na danej nieruchomości. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 uwzględnia wyposażenie nieruchomości zamieszkałych 

w budownictwie jednorodzinnym w worki służące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości 

5 szt. rocznie na jednego mieszkańca w kolorach wg zapotrzebowania. W przypadku nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, worki na selektywną zbiórkę będą dostarczone 

wg zgłoszonego zapotrzebowania. 

§ 4. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywa się wg zasad 

określonych w § 10 regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Sucha Beskidzka 

i harmonogramu odbioru odpadów zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. 

§ 5. 1. Ustala się, że na terenie gminy Sucha Beskidzka będzie funkcjonował co najmniej jeden punkt 

selektywnego zbierania odpadów, prowadzony przez przedsiębiorcę wyłonionego w trybie przetargu, na 

zasadach określonych w umowie. 

2. Dni i godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów zostaną podane do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Suchej 

Beskidzkiej. 

3. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą być dostarczone bezpłatnie zebrane 

w sposób selektywny odpady za okazaniem dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka 

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

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Bogusław Ćwiękała 
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