
 

 

UCHWAŁA NR XIX/200/2016 

RADY GMINY TRYŃCZA 

z dnia 8 listopada 2016 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 uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Przeworsku, uchwala się co następuje: 

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

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tryńcza w zamian 

za uiszczona opłatę, a w szczególności: 

a) Rodzaje, ilość i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

b) Sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

c) Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych. 

§ 2. 1. Rodzaje, ilość i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

1.1.Odbiór z nieruchomości bez ograniczeń ilościowych, co najmniej raz w miesiącu, zgodnie 

z harmonogramem zbiórki odpadów następujących frakcji: 

a) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, 

b) szkła kolorowego i bezbarwnego, 

c) papieru i tektury, 

d) odpadów ulegających biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych.  

1.2.Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych po segregacji z nieruchomości zamieszkałych, 

co najmniej raz w miesiącu, bez ograniczeń ilościowych. Przy czym w skład zmieszanych odpadów 

komunalnych nie mogą wchodzić przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

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

zimne popioły.  

1.3.Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz zużytych opon, co najmniej dwa razy w roku w formie tzw. „wystawki”. Odpady należy 

wystawić przed posesję (wzdłuż wyznaczonej trasy) w terminie podanym w harmonogramie w sposób 

umożliwiający ich sprawny odbiór.  
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1.4.W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie 

odbioru. 

§ 3. 1. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (zwany w skrócie PSZOK) od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tryńcza. 

1.1.Lokalizacja, dni i godziny otwarcia ogłoszone są w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na znaku 

informacyjnym umieszczonym przy wjeździe do PSZOK-u, umieszczone na stronie internetowej Urzędu, 

na tablicach informacyjnych w Urzędzie, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Tryńcza.  

1.2.W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów zebrane w sposób selektywny: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, w tym szkło okienne, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające 

biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki 

i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z remontów i innych robot budowlanych 

wykonywanych we własnym zakresie, na których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia budowlanego, lub 

na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej), zużyte 

opony, zimne popioły.  

1.3.Odpady komunalne są dostarczane do PSZOK-u własnym transportem i przyjmowane są nieodpłatnie 

w godzinach otwarcia Punktu.  

1.4.Do PSZOK-u nie przyjmuje się odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których 

obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.  

1.5.Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów innych niż wymienione 

w pkt 1.2. odpadów. 

§ 4. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Tryńcza lub niewłaściwego funkcjonowania PSZOK-u należy zgłaszać do  Urzędu  Gminy  Tryńcza, 

37-204 Tryńcza 127: 

a) osobiście, 

b) pisemnie, 

c) telefonicznie na numer (016) 642-12-21, 

d) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ug.tryncza@data.pl , w terminie 7 dni od daty 

zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi 

i zastrzeżenia zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej. 

§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom odzysku 

lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tryńcza. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXV/198/2012 Rady Gminy Tryńcza z dnia 13 grudnia 2012 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 uiszczona przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 7 stycznia 2013 roku 

poz. 114). 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Stanisław Wielgos 
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Uzasadnienie  

 

W związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić 

szczegółowy sposób i zakres świadczenia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

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

za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą ustawą. Zgodnie 

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

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Tryńcza, po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, jest zobowiązana do uchwalenia aktu prawa miejscowego w sprawie 

określenia 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. W uchwale szczegółowo powinna zostać 

określona częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK) co w poprzednio obowiązującej 

uchwale było tylko zasygnalizowane. Zgodnie z art. 6r pkt 3d wymienionej wyżej ustawy uchwała Rady 

Gminy Tryńcza powinna też określać tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 

niewłaściwego wykonania usługi odbierania odpadów przez firmę wywozową lub przez prowadzącego 

PSZOK. Obowiązku tego nie spełnia dotychczas obowiązująca uchwała. W myśl art. 6r ust. 3d ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku. W celu dopełniania wyżej wymienionych 

obowiązków, koniecznym jest podjęcie tej uchwały przez Radę Gminy Tryńcza. 
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