
 

 

UCHWAŁA NR XVI/81/2016 

RADY GMINY CISNA 

z dnia 13 lipca 2016 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3d ustawy z dnia  

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.),  

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych 

Rada Gminy w Cisnej 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli 

nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Cisna i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz tryb 

i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. Od właściciela nieruchomości odbierane będą odpady komunalne w ilości 1500 l  rocznie od jednej 

zamieszkałej osoby na terenie nieruchomości zgodnie z zasadami określonymi  uchwałą w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisna. 

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości  

i terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1. . odpady selektywnie zebrane – raz na dwa tygodnie; 

2. . odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie; 

3. . odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte 

opony, tekstylia i odpady niebezpieczne – raz w roku. 

§ 4. 1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wetlinie odbierane będą następujące 

frakcje odpadów: 

1) papier i tektura 

2) szkło, 

3) tworzywa sztuczne, 
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4) metal, 

5) przeterminowane leki, 

6) chemikalia, 

7) zużyte baterie i akumulatory, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

11) zużyte opony, 

12) odpady zielone (biodegradalne). 

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób 

selektywny. 

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów: zawierających azbest, szkło 

zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne oraz części samochodowych. 

4. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady komunalne określone w § 4 ust. 1, w przypadku gdy pozbycie się ich 

jest konieczne poza harmonogramem. 

5. Adres i godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych udostępnione będą  

w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisna. 

§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

należy zgłosić do Urzędu Gminy w Cisnej: 

1) osobiście 

2) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Cisnej Cisna 49, 38-607 Cisna, 

3) telefonicznie pod nr telefonu: 13 468 63 38 

4) e-mailowo na adres: ugcisna@pro.onet.pl nie później niż w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisna. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XXVI/101/2012 Rady Gminy Cisna z dnia 20 grudnia 2012 r. 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. U. Woj. Podkarpackiego z 2012r. 

poz.1413). 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Cisna 

 

 

Mirosław Nadolny 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 2803

mailto:ugcisna@pro.onet.pl

		2016-08-10T14:19:00+0000
	Polska
	Marcin Jacek Zaborniak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




