
 

 

UCHWAŁA NR XV/91/19 

RADY GMINY KORCZYNA 

z dnia 22 października 2019 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

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

o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019, poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 6r ust. 3 – 3d ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Korczyna uchwala, co następuje: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Korczyna i zagospodarowania tych odpadów 

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

§ 2. Uchwała określa: 

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

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

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

5) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych. 

§ 3. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady, będzie odbierana w miejscu 

ich wytworzenia w trybie wystawiania odpadów przed nieruchomościami zamieszkałymi w miejscach 

zwyczajowo przyjętych w dni odbioru wskazane w harmonogramie, każda ilość następujących frakcji odpadów 

komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) bioodpady, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

5) metale, 

6) szkło, 

7) papier. 

§ 4. 1.  Gmina Korczyna zapewnia właścicielom nieruchomości worki i pojemniki do selektywnego 

gromadzenia odpadów komunalnych wymienionych w § 3 z zastrzeżeniem ust 2. 
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2. W przypadku worków na odpady wymienione w § 3 pkt 2, Gmina Korczyna zapewnia worki 

właścicielom nieruchomości zamieszkałych nie objętych zwolnieniem z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi o którym mowa w art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

§ 5. 1. W punktach selektywnej zbiórki odpadów odbierana będzie każda ilość, następujących frakcji 

odpadów, z zastrzeżeniem pkt 14 i 15: 

1) tworzywa sztuczne, 

2) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

3) metale, 

4) papier, 

5) szkło, 

6) odpady komunalne niebezpieczne, 

7) odpady  niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitorowania poziomu substancji 

we krwi, w szczególności igieł, strzykawek, 

8) odpady wielkogabarytowe, 

9) odpady elektryczne i elektroniczne, 

10) baterie i akumulatory, 

11) przeterminowane leki, 

12) chemikalia, 

13) tekstylia i odzież, 

14) zużyte opony o szerokości zewnętrznej do 400 mm, w ilości do 10 sztuk rocznie od gospodarstwa 

domowego, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 600 l na rok od gospodarstwa domowego. 

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktów selektywnej zbiórki odpadów odpady 

zebrane w sposób selektywny, w terminach podanych do publicznej wiadomości przez Wójta Gminy Korczyna 

na stronie internetowej Gminy Korczyna i w inny zwyczajowo przyjęty sposób. 

3. Wójt Gminy Korczyna podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Korczyna oraz 

w inny zwyczajowo przyjęty sposób lokalizację i terminy w jakich czynne są punkty selektywnej zbiórki 

odpadów. 

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorców odbierających odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Gminy 

Korczyna: 

1) pisemnie na adres: 38-420 Korczyna ul. Rynek 18a, 

2) elektronicznie na adres: gmina@korczyna.pl , 

3) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Korczyna - 38-420 Korczyna ul. Rynek 18a. 

2. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy podać w szczególności: adres nieruchomości, 

której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz dostępne dowody 

potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości. 

§ 7. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 8. Sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od 

właścicieli nieruchomości określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2019, 

poz. 701 z późn.zm.). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korczyna. 
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§ 10. Traci moc uchwała Nr XVII/178/16 Rady Gminy Korczyna z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie 

ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych z późniejszymi zmianami. 

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

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

  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Piotr Szczygieł 
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Załącznik  Nr 1 do uchwały Nr XV/91/19 

Rady Gminy Korczyna 

z dnia 22 października 2019 r. 

Tabela 1. 

RODZAJ ODPADU CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU – ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

NIESEGREGOWANE 

(ZMIESZANE) 
co dwa tygodnie 

BIOODPADY z wyłączeniem 

odpadów zielonych 

od 1 kwietnia do 31 października 

co dwa tygodnie 

od 1 listopada do 31 marca 

co cztery tygodnie 

ODPADY ZIELONE 
od 1 kwietnia do 31 października 

co dwa tygodnie 

TWORZYWA SZTUCZNE 

co cztery tygodnie 

ODPADY OPAKOWANIOWE 

WELOMATERIAŁOWE 

METAL 

PAPIER 

SZKŁO 

TWORZYWA SZTUCZNE 

samodzielnie dostarczane do punktów selektywnej zbiórki odpadów 

ODPADY OPAKOWANIOWE 

WIELOMATERIAŁOWE 

PAPIER 

SZKŁO 

METALE 

ODPADY KOMUNALNE 

NIEBEZPIECZNE 

ODPADY NIEKWALIFIKUJĄCE 

SIĘ DO ODPADÓW 

MEDYCZNYCH POWSTAŁE 

W GOSPODARSTWIE 

DOMOWYM W WYNIKU 

PRZYJMOWANIA 

PRODUKTÓW LECZNICZYCH 

W FORMIE INIEKCJI 

I PROWDZENIA 

MONITOROWANIA POZIOMU 

SUBSTANCJI WE KRWI 

W SZCZEGÓLNOŚCI IGIEŁ, 

STRZYKAWEK 

WIELKOGABARYTOWE 

ELEKTRYCZNE 

I ELEKTRONICZNE 

BATERIE I AKUMULATORY 

PRZETERMINOWANE LEKI 

CHEMIKALIA 

ZUŻYTE OPONY 

TEKSTYLIA i ODZIEŻ 

BUDOWLANE 

I ROZBIÓRKOWE 
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Tabela 2. 

RODZAJ ODPADU 
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU – ZABUDOWA 

WIELOLOKALOWA  

NIESEGREGOWANE 

(ZMIESZANE) 

od 1 kwietnia do 31 października 

co tydzień 

od 1 listopada do 31 marca 

co dwa tygodnie 

BIOODPADY 

od 1 kwietnia do 31 października 

co tydzień 

od 1 listopada do 31 marca 

co dwa tygodnie 

TWORZYWA SZTUCZNE 

co cztery tygodnie 

ODPADY OPAKOWANIOWE 

WELOMATERIAŁOWE 

METAL 

PAPIER 

SZKŁO 

TWORZYWA SZTUCZNE 

samodzielnie dostarczane do punktów selektywnej zbiórki odpadów 

ODPADY OPAKOWANIOWE 

WIELOMATERIAŁOWE 

SZKŁO 

METALE 

PAPIER 

WIELKOGABARYTOWE 

ELEKTRYCZNE 

I ELEKTRONICZNE 

ODPADY KOMUNALNE 

NIEBEZPIECZNE 

ODPADY NIEKWALIFIKUJĄCE 

SIĘ DO ODPADÓW 

MEDYCZNYCH POWSTAŁE 

W GOSPODARSTWIE 

DOMOWYM W WYNIKU 

PRZYJMOWANIA 

PRODUKTÓW LECZNICZYCH 

W FORMIE INIEKCJI 

I PROWDZENIA 

MONITOROWANIA POZIOMU 

SUBSTANCJI WE KRWI 

W SZCZEGÓLNOŚCI IGIEŁ, 

STRZYKAWEK 

BATERIE I AKUMULATORY 

PRZETERMINOWANE LEKI 

CHEMIKALIA 

ZUŻYTE OPONY 

TEKSTYLIA I ODZIEŻ 

BUDOWLANE 

I ROZBIÓRKOWE 
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