
 

 

UCHWAŁA NR VII/75/2019 

RADY GMINY CZARNA 

z dnia 20 sierpnia 2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania odpadów 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 6r 

ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Łańcucie, Rada Gminy Czarna uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa 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. 

§ 2. Ustala się, iż z nieruchomości zamieszkałych odebrana zostanie każda ilość powstałych na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem § 3 ust 3 i 4. 

§ 3. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych prowadzony w Giedlarowej: 

1. odpady będą przyjmowane od wtorku do piątku w godzinach 12.00 – 16.00 i w soboty w godzinach  

od 8.00 do 13.00 z wyjątkiem świąt, 

2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierane będą bezpłatnie od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) drewno; 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

3) zużyte baterie i akumulatory; 

4) odpady zielone; 

5) odpady wielkogabarytowe; 

6) zużyte opony; 

7) szkło okienne; 

8) gruz budowlany; 

9) drewno zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi; 

10) przeterminowane leki; 
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11) farby, opakowania po farbach i substancjach niebezpiecznych; 

12) oleje przepracowane; 

13) opakowania wielomateriałowe. 

3. Właściciel nieruchomości może oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku 

przeprowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru 

prowadzenia robót do starosty w ilości 2m3 na miesiąc. 

4. Odpady biodegradowalne przedsiębiorca ma obowiązek odebrać w ramach zryczałtowanej opłaty tylko 

w przypadku gdy powstały one w wyniku prowadzenia gospodarstwa domowego lub pielęgnacji niewielkiego 

ogrodu przydomowego. Odpady biodegradowalne zbierane będą w workach jeżeli ich masa nie przekroczy 

25 kg/szt. A ich liczba nie będzie większa niż 2 sztuki na nieruchomość miesięcznie. 

5. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości 

zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje odpadów komunalnych, które będą odbierane bezpośrednio 

z nieruchomości, na których powstają oraz częstotliwości ich odbioru: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odbierane będą nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 

b) odpady zbierane selektywnie (papier i tektura, tekstylia, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe) gromadzone zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania czystości 

i porządku w Gminie Czarna, odbierane są zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem 

nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

c) odpady biodegradowalne - gromadzone zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku w Gminie Czarna, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do 

października, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

d) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – możliwość 

oddania w PSZOK oraz raz w roku z posesji; 

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w okresie od maja 

do września, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

b) odpady zbierane selektywnie (papier i tektura, tekstylia, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe) gromadzone zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania czystości 

i porządku w Gminie Czarna, odbierane są zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem 

nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

c) odpady biodegradowalne - gromadzone zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku w Gminie Czarna, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do 

października, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

d) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – możliwość 

oddanie w PSZOK oraz raz w roku z posesji; 

2. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów 

z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów 

wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon jest dostarczany mieszkańcom 

w formie ulotki przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje oraz publikowany jest na stronie internetowej gminy 

Czarna. 

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

odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub 

unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
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§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłaszane są przez właścicieli 

nieruchomości pisemnie, w terminie 7 dni od daty zdarzenia, w formie zgłoszenia, zawierającego 

w szczególności opis tego zdarzenia. 

2. Zgłoszenia o których mowa w ust. 1, można dokonać za pośrednictwem: 

1) poczty lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Gminy Czarna, 37-125 Czarna 260; 

2) poczty elektronicznej pod adresem: m.swiatek@gminaczarna.pl 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXV/329/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna. 

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

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

 

Zdzisław Jaromi 
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