
 

 

UCHWAŁA NR XL/264/17 

RADY GMINY ŻURAWICA 

z dnia 17 sierpnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1280) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, 

Rada Gminy w Żurawicy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/154/16 Rady Gminy Żurawica z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 

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

(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r., poz. 2678) wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 3 ust. 1 

a) pkt. 1 skreśla się 

b) po pkt. 14 dodaje się pkt. 15, w brzmieniu: 

„15) pozostałe zmieszane odpady komunalne.”. 

2) § 5 pkt. 2 lit. a) i b), otrzymują brzmienie: 

„a) z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej: 

- papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe –

 raz na miesiąc, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku, 

- odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku w terminie określonym w harmonogramie, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac – 

nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, odbierane będą na zgłoszenie 

po wcześniejszym uzgodnieniu, 
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- zużyte baterie i akumulatory – zużyte baterie należy wrzucać do pojemników 

ustawionych w sklepach, urzędach, placówkach oświatowych na terenie gminy, lub 

dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, natomiast zużyte 

akumulatory można dostarczyć do miejsca skupu, oddać w miejscu zakupu nowego 

akumulatora bądź dostarczyć do PSZOK, 

- przeterminowane leki i chemikalia - dostarczyć do ogólnodostępnych punktów odbioru - 

aptek odbierających tego rodzaju odpady lub dostarczyć do PSZOK, 

- zużyte opony – 2 razy do roku, zgodnie z harmonogramem określonym przez 

odbierającego lub można dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, 

- odpady biodegradowalne można poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości na 

której powstały lub przekazać zgodnie z harmonogramem określonym przez 

odbierającego, bądź też dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, 

- popioły (zimne) właściciel nieruchomości może zagospodarować na własne potrzeby 

poprzez utwardzenie terenu dojazdów, przejść,  wyłącznie na terenie własnej posesji bądź 

też kompostowanie, lub dostarczyć ten odpad PSZOK. 

b) z zabudowy wielorodzinnej: 

- papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe –

 sukcesywnie w miarę zapełniania pojemników nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane 

i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia 

na budowę lub zgłoszenia, odbierane będą na zgłoszenie – 2 razy w roku, 

- zużyte opony - 2 razy do roku, 

- zużyte baterie i akumulatory – zużyte baterie należy wrzucać do pojemników 

ustawionych w sklepach, urzędach, placówkach oświatowych na terenie gminy, 

lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, natomiast zużyte 

akumulatory można dostarczyć do miejsca skupu, oddać w miejscu zakupu nowego 

akumulatora bądź dostarczyć do PSZOK, 

- przeterminowane leki i chemikalia - dostarczyć do ogólnodostępnych punktów odbioru - 

aptek odbierających tego rodzaju odpady lub dostarczyć do PSZOK, 

- odpady biodegradowalne można poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości na 

której powstały lub przekazać zgodnie z harmonogramem określonym przez 

odbierającego, bądź też dostarczyć do PSZOK, 

- popioły (zimne) właściciel nieruchomości może zagospodarować na własne potrzeby 

poprzez utwardzenie terenu dojazdów, przejść, wyłącznie na terenie własnej posesji bądź 

też kompostowanie, lub dostarczyć ten odpad do PSZOK.”; 

3) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dostarcza właścicielom worki do selektywnej zbiórki odpadów na następujące frakcje odpadów: papier 

i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne.”  

Gmina udostępnia mieszkańcom maksymalnie dwa worki na odpady komunalne zmieszane przy każdym 

zgodnym z harmonogramem odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych. 

4) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. 1. PSZOK-i są wyposażone w pojemniki o odpowiedniej pojemności umożliwiające 

prowadzenie selektywnego zbierania odpadów. 

2. Dopuszcza się utworzenie w PSZOK punktu wymiany odpadów komunalnych lub punktu 

przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych.”; 
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5) Oznaczenie następującego po § 15 dotychczasowego § 13 zmienia się w ten sposób, że w miejsce zwrotu 

„13” wpisuje się zwrot „16”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żurawica. 

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

Województwa  Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Józef Pukajło 
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