
UCHWAŁA NR XXV/214/2012
RADY GMINY ZARSZYN

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm. 
) Rada Gminy Zarszyn  uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, 

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych, w odniesieniu do nieruchomości zamieszkanej, 
na której prowadzone jest co najmniej jedno gospodarstwo domowe. 

§ 2. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) W punkcie selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie następujących odpadów 
komunalnych zbieranych selektywnie : 

a) zużytych baterii, akumulatorów. 

b) przeterminowanych chemikalii, 

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

d) zużytych opon. 

2) W wyznaczonych aptekach - przeterminowanych leków. 

3) Przedsiębiorca, który realizuje odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

a) zmieszane, 

b) szkło i opakowania szklane, 

c) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 

d) papier i makulaturę, 

e) odpady zielone ulegające biodegradacji, 

f) odpady wielkogabarytowe, 

g) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów. 

4) Przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera odpady komunalne 
z pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zarszyn. 
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5) Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. 

6) Odbieranie segregowanych odpadów komunalnych wymienionych w § 2 pkt. 3 lit. b,c,d,e odbywa 
się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

7) Odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku -przed sezonem letnim i przed sezonem 
zimowym, zgodnie z ustalonym hamonogramem odbioru. 

8) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady wymienione w pkt. 
1 zebrane w sposób selektywny. 

§ 3. Ilość przewidywanych pojemników dla danej nieruchomości będzie dostosowana do średniej 
ilości wytwarzanych odpadów,określonej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego i w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Zarszyn. 

§ 4. Harmonogram i trasy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych oraz 
wskazanie lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów obwieszcza się w Urzędzie Gminy, 
u przedsiębiorcy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zarszyn. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązujacą od 1 lipca 2013 r. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z delegacją ustawową do wyłacznej kompetencji rady gminy należy określenie, 
w drodze uchwały, 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 tymi odpadami. 
Projektowana uchwała określa w szczególności ilości odpadów komunalnych i częstotliwość 
odbierania tych odpadów od właścicieli nieruchomości. 

Uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego. 
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