
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/309/17 

RADY GMINY ŻYRAKÓW 

z dnia 30 sierpnia 2017 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, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6 r  ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości o porządku w gminach  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Dębicy, Rada Gminy Żyraków uchwala co następuje: 

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

komunalnymi odbierane będą: 

1. Z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) odpady komunalne zmieszane  - w każdej ilości, 

2) zebrane w sposób selektywny odpady: 

a) papieru (w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury), 

b) szkła (w tym odpadów opakowaniowych ze szkła), 

c) metali i tworzyw sztucznych (w tym odpadów opakowaniowych z metali i odpadów opakowaniowych 

z tworzyw sztucznych)  oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych), 

d) odpadów  ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

e) popiołów i żużli z domowych palenisk od października do końca kwietnia – w każdej ilości; 

2. Z miejsc zbiórek doraźnych zebrane w sposób selektywny poprzedzone ogłoszeniem określającym  

termin, miejsce i rodzaj odbieranych następujących frakcji odpadów: mebli, odpadów wielkogabarytowych, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon  - w każdej ilości. 

3. W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebrane w sposób selektywny: papier 

(w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury), szkło (w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła), metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z metali i odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych) oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady  ulegające 

biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;  przeterminowane leki i chemikalia, zużyte 

baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone, popioły i żużle z domowych 

palenisk - w każdej ilości. 
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§ 2. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych: 

a) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – 

co najmniej  jeden raz na miesiąc; 

b) z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi – 

co najmniej dwa razy w miesiącu; 

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zebranych selektywnie z terenu 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane), co najmniej 1 raz na miesiąc. 

b) odpady komunalne zbierane selektywnie, papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru 

i odpady opakowaniowe z tektury), szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła), metale i tworzywa 

sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z metali i odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych)  oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady  ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów (bez odpadów zielonych)-  co najmniej 1 raz na miesiąc. 

2) zabudowanych budynkami wielolokalowymi:  

a) odpady niesegregowane (zmieszane), co najmniej 2  razy w miesiącu 

b) odpady komunalne zbierane selektywnie -  papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru 

i odpady opakowaniowe z tektury), szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła), metale i tworzywa 

sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z metali i odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych)  oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe), odpady  ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów; -co najmniej 1 raz na 2 tygodnie. 

c) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;   w miesiącach letnich: 

czerwiec, lipiec, sierpień, co najmniej 1 raz w tygodniu 

3) popioły i żużle z domowych palenisk z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – 

w terminie od 01 października  do 30 kwietnia każdego roku – co najmniej 1 raz na miesiąc 

3. Dostarczanie przez mieszkańca do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

następujących kategorii odpadów komunalnych: papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru 

i odpady opakowaniowe z tektury), szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła), metale i tworzywa sztuczne 

(w tym odpady opakowaniowe z metali i odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych)  oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane 

i rozbiórkowe, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, odpady zielone, popioły i żużle z domowych palenisk -– trzy razy w tygodniu, w sposób 

określony w § 3 pkt.2 

4. Odpady pochodzące ze zbiórki doraźnej, poprzedzonej ogłoszeniem określającym termin, miejsce 

i rodzaj odbieranych odpadów następujących frakcji: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon  - jeden raz na kwartał. 

5. Przeterminowane leki, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, papier, metal i szkło – 

na bieżąco w godzinach otwarcia punktów skupu, sprzedaży oraz w punktach zbierania wyznaczonych na 

terenie gminy. 

6. Odbieranie odpadów o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem 

ustalonym dla danej miejscowości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, z którym Gmina Żyraków 

zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

7. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych następuje przy uwzględnieniu następujących 

czynników: odbiór odpadów o których mowa w § 2  nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo 

wolne od pracy. 
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§ 3. 1. Do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można bezpłatnie przekazywać 

następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:  papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe 

z papieru i odpady opakowaniowe z tektury), szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła), metale i tworzywa 

sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z metali i odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych)  oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, odpady  ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane 

i rozbiórkowe, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, odpady zielone, popioły i żużle z domowych palenisk. 

2. Ustala się, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczyć będzie usługi trzy dni 

w tygodniu, w tym w soboty: 

1) we wtorek i czwartek  w godzinach od 9
00

-17
00 

oraz 

2) w sobotę od 8
00

-15
00

 

3. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają odpady komunalne 

zebrane w sposób selektywny do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Żyrakowie 39 – 204 Żyraków, w terminie do 3 dni po 

zaistnieniu nieprawidłowości, osobiście – w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7 
00 

 - 

15 
00

, telefonicznie pod nr tel.: 14 6807 121, pisemnie  na adres Urzędu Gminy Żyraków lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres:gmina@zyrakow.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres 

osoby, która je wnosi. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Żyraków Nr XVI/124/15 z dnia 30 grudnia 2015 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. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków. 

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

Województwa Podkarpackiego  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

w Żyrakowie 

 

lic. Maria Bodzioch 
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UZASADNIENIE 

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

w gminach  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ) Rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt 

prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres 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 szczególności częstotliwość 

odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

W związku ze zmianą przepisów prawa w tym wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), zmianą  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Żyraków podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne. 
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