
 

 

UCHWAŁA NR VIII/91/2019 

RADY GMINY WIELKIE OCZY 

z dnia 14 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, Rada Gminy Wielkie 

Oczy uchwala, co następuje: 

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

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

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

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe na 

nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości; 

2) odpady ze szkła, papieru, metali i opakowań wielomateriałowych, z tworzyw sztucznych oraz ulegające 

biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, zebrane w sposób selektywny 

określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielkie Oczy – w każdej 

ilości. 

3) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady tekstyliów i odzieży zostaną odebrane – w każdej ilości, 

4) 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 nie większej niż 200 kg rocznie od gospodarstwa domowego. 

5) zużyte opony stanowiące odpady komunalne, przedsiębiorca ma obowiązek odebrać w ilości do 8 szt. na 

rok. 

6) popiół - w każdej ilości. 

§ 3. Na terenie nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ilość 

odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych uzależniona jest od zadeklarowanej liczby pojemników na te 

odpady. 
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§ 4. 1. Na terenie zabudowy jednorodzinnej odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odbywać się będzie 

zgodnie z przyjętym harmonogramem, w odpowiednio oznakowanych, różnokolorowych workach (kolorystyka 

i pojemność worków zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielkie Oczy). 

2. Worki na odpady do selektywnej zbiórki dostarczane będą bezpłatnie przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne, na zasadzie "worek za worek". 

3. Dodatkową ilość worków na odpady do selektywnej zbiórki właściciel nieruchomości, o którym mowa 

w ust. 1, może bezpłatnie odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Wielkie Oczy. 

4. Na terenie zabudowy wielorodzinnej odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odbywać się będzie 

z odpowiednio oznakowanych pojemników do selektywnej zbiórki. 

5. Odbiór odpadów z selektywnej zbiórki z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne, odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przedsiębiorca odbierający 

odpady komunalne zobowiązany jest dostarczyć minimum po jednym komplecie worków do selektywnej 

zbiórki przeznaczonych na odpowiednią frakcję (kolorystyka i pojemność worków zgodna z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielkie Oczy). 

6. W przypadku większej ilości odpadów zbieranych selektywnie właściciel nieruchomości, o którym 

mowa w ust. 5, może zaopatrzyć się u przedsiębiorcy odbierającego odpady w worki do selektywnej zbiórki 

odpadów. 

7. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez 

właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot 

odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. 

§ 5. 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 - jeden raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do 

października – jeden raz na dwa tygodnie; 

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

wielomateriałowe) gromadzone zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania czystości 

i porządku w Gminie Wielkie Oczy, odbierane są zgodnie z opublikowanym przez gminę 

harmonogramem nie rzadziej niż raz na dwa miesiące; 

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

czystości i porządku w Gminie Wielkie Oczy, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia 

do października, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące; 

d) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów 

i odzieży - dwa razy w roku z posesji; 

e) popiół - jeden raz na dwa miesiące w okresie od października do kwietnia; 

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia 

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

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

wielomateriałowe) gromadzone zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania czystości 

i porządku w Gminie Wielkie Oczy, odbierane są zgodnie z opublikowanym przez gminę 

harmonogramem nie rzadziej niż raz na dwa miesiące; 
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c) odpady biodegradowalne - gromadzone zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku w Gminie Wielkie Oczy, nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do 

października, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące; 

d) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów 

i odzieży – dwa razy w roku z posesji; 

e) popiół - jeden raz na dwa miesiące w okresie od października do kwietnia. 

2. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów 

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

niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, popiołu oraz odpadów 

tekstyliów i odzieży jest dostarczany mieszkańcom w formie ulotki przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje 

oraz publikowany jest na stronie internetowej gminy Wielkie Oczy. 

§ 6. 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. 

§ 7. 1. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których 

zamieszkują mieszkańcy, w szczególności: 

1) przeterminowane leki, 

2) chemikalia, 

3) zużyte baterie i akumulatory, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

6) odpady z papieru, 

7) odpady ze szkła kolorowego, 

8) odpady ze szkła bezbarwnego, 

9) odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowaniowe wielomateriałowe, 

10) odpady zielone, 

11) odpady ulegające biodegradacji, 

12) zużyte opony, 

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

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

14) popiół, 

15) odpady tekstyliów i odzieży, 

–    mogą być dostarczane bezpośrednio przez mieszkańca do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). 
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2. 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, przyjmowane są w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ilości nie większej niż 

200 kg rocznie od gospodarstwa domowego. 

3. Zużyte opony stanowiące odpady komunalne, przyjmowane są w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

w ilości maksymalnej do 8 szt./rok. 

4. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości 

zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt oraz ma obowiązek umieszczenia ich w miejscach i w sposób 

wskazany przez obsługę PSZOK. 

5. Odpady, określone w ust. 1 oraz ust. 2, ust. 3 przyjmowane są przez Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w godzinach jego otwarcia. 

6. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielkie Oczy i na tablicach 

ogłoszeń. 

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Wielkie Oczy. 

8. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane na poszczególne frakcje i dostarczone 

w workach. 

§ 8. 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 Sekretariacie Urzędu Gminy Wielkie Oczy, ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy, 

2) poczty elektronicznej pod adresem: ug@wielkieoczy.info.pl. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXII/61/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

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

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielkie Oczy. 

§ 11. 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 

Wielkie Oczy 
 

 

Zenon Kociołek 
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