
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/191/2017 

RADY GMINY KURYŁÓWKA 

z dnia 27 października 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 6r ust. 3, 3c i 3d  ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz.U. z 2017 r., poz. 1289), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku, Rada Gminy Kuryłówka uchwala, 

co następuje: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kuryłówka i zagospodarowania tych 

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

komunalnymi, w szczególności: 

1) rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości; 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości; 

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

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą 

następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) szkło; 

2) papier i tektura; 

3) zbieranych łącznie: tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych; 

4) odpady ulegające biodegradacji; 

5) odpady zielone (trawa, liście, gałęzie, niezanieczyszczone drewno); 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

7) meble i odpady wielkogabarytowe; 

8) zużyte opony; 

9) zimny popiół, żużel; 
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10) zmieszane odpady komunalne. 

2. Określa się limit odbioru odpadów zielonych w ilości do 5 worków o pojemności 80 litrów miesięcznie 

oraz odbiór zużytych opon w ilości do 8 sztuk rocznie bezpośrednio z nieruchomości.  Natomiast każdą 

zebraną ilość ponad ustalony limit należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. Pozostałe frakcje odpadów wymienione w ust. 1 odbierane będą bez ograniczeń ilościowych. 

3. W ramach opłaty, o której mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości mogą, bez dodatkowych opłat 

przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, którego lokalizacja i godziny otwarcia 

zostaną podane w sposób zwyczajowo przyjęty, następujące odpady: 

1) odpady wymienione w ust. 1 pkt 1-9; 

2) przeterminowane leki; 

3) zużyte baterie i akumulatory; 

4) tekstylia; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe wysegregowane (np. gruz, styropian, ramy okienne bez szkła) w ilości 

do 1m sześciennego rocznie, 

4. Transport odpadów, o których mowa w ust. 3 do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 3. 1. W ramach opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 gmina wyposaży właścicieli nieruchomości w worki 

służące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

1) worek żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale; 

2) worek niebieski – przeznaczony na papier i tekturę; 

3) worek zielony – przeznaczony na szkło opakowaniowe; 

4) worek brązowy – przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji; 

5) worek szary – przeznaczony na zimny popiół i żużel; 

2. Natomiast pojemniki i worki na zmieszane odpady komunalne właściciele nieruchomości zapewniają 

we własnych zakresie i na własny koszt. 

§ 4. 1. Odpady komunalne z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kuryłówka będą zbierane 

i odbierane z następującą częstotliwością: 

Rodzaj odpadów komunalnych Nieruchomości zamieszkałe Nieruchomości  niezamieszkałe 

 
odpady zmieszane 

1 raz w miesiącu 1 raz w miesiącu 

papier i tektura; 
szkło opakowaniowe; 
tworzywa sztuczne; 
opakowania wielomateriałowe; 
metale; 
odpady biodegradowalne; 

1 raz w miesiącu 1 raz w miesiącu 

odpady zielone 

1 raz w miesiącu od maja do końca 

października -  maksymalnie 

5 worków  

w miesiącu 

1 raz w miesiącu od maja do końca 

października -  maksymalnie 

5 worków  

w miesiącu 

zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny; 
meble i odpady wielkogabarytowe; 

co najmniej raz w roku w terminie 

ustalonym w harmonogramie  
co najmniej raz w roku w  terminie 

ustalonym w harmonogramie  

zużyte opony 
co najmniej raz w roku w terminie 

ustalonym w harmonogramie  

w ilości do 8 sztuk rocznie, natomiast 

co najmniej raz w roku w terminie 

ustalonym w harmonogramie  

w ilości do 8 sztuk rocznie, natomiast 
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większą ilość należy dostarczyć do 

Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK)  
- w razie potrzeby 

większą ilość należy dostarczyć do 

Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
- w razie potrzeby 

odpady budowlane i rozbiórkowe 

(wysegregowane) 

należy dostarczyć do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Kuryłówce  

(PSZOK) w ilości do 1 m 

sześciennego rocznie 
– w razie potrzeby 

należy dostarczyć do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Kuryłówce (PSZOK) 

w ilości do 

 1 m sześciennego rocznie 
– w razie potrzeby 

zimny popiół, żużel 
1 raz w miesiącu od września do 

kwietnia  
1 raz w miesiącu od września do 

kwietnia  

tekstylia 

 należy dostarczyć do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Kuryłówce (PSZOK) 
– w razie potrzeby 

należy dostarczyć do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Kuryłówce(PSZOK) 
– w razie potrzeby  

zużyte baterie i akumulatory 

w obiektach użyteczności publicznej 

wyposażonych  

w odpowiednie pojemniki lub 

dostarczyć do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Kuryłówce (PSZOK) 
- w razie potrzeby 

w obiektach użyteczności publicznej 

wyposażonych 

 w odpowiednie pojemniki lub 

dostarczyć do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Kuryłówce (PSZOK)   

– w razie potrzeby 

przeterminowane leki 

w aptece lub dostarczyć do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Kuryłówce (PSZOK) 
  – w razie potrzeby  

w aptece lub dostarczyć do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Kuryłówce (PSZOK) 
  – w razie potrzeby 

przeterminowane chemikalia tj. farby, 

lakiery, zużyte oleje, rozpuszczalniki 

itp. (nie dotyczy środków ochrony 

roślin)  

należy dostarczyć do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Kuryłówce (PSZOK) 
– w razie potrzeby 

należy dostarczyć do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Kuryłówce (PSZOK) 
– w razie potrzeby 

2. Odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem 

opracowanym przez przedsiębiorcę wywożącego odpady, udostępnionym właścicielom nieruchomości 

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

3. Rodzaje pojemników i worków, do których będą zbierane odpady komunalne oraz sposób prowadzenia 

selektywnej zbiórki określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kuryłówka. 

§ 5. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe, odbierane w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami, 

mogą pochodzić wyłącznie z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie 

przez właścicieli nieruchomości. 

2. Przedsiębiorcy wykonujący roboty remontowo-budowlane czy rozbiórkowe u właścicieli nieruchomości 

są zobowiązani do zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli 

nieruchomości do Urzędu Gminy Kuryłówka: osobiście, pisemnie lub telefonicznie – w godzinach pracy 

Urzędu Gminy Kuryłówka, a także pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie osoby zgłaszającej i jej adres oraz określenie przypadków 

i terminu niewłaściwego świadczenia usługi. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIV/91/2016 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 30 marca 2016 w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Kuryłówka i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

z 2016 r., poz. 1311). 
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuryłówka. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Stanisław Kotulski 
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