
 

 

UCHWAŁA NR XIII/112/2019 

RADY GMINY FRYSZTAK 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów. 

Na podstawie 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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) 

oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie, 

Rada Gminy Frysztak, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za odbiór 

i gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się od właścicieli nieruchomości w każdej ilości 

selektywnie zebrane następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne – raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października raz na dwa 

tygodnie 

2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do 

października raz na dwa tygodnie 

3) bioodpady stanowiące odpady komunalne - raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października raz na 

dwa tygodnie 

4) papier, tektura– co najmniej raz na kwartał; 

5) szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe – co najmniej raz na kwartał; 

6) popiół z palenisk domowych – w okresie od października do kwietnia raz w miesiącu 

7) odpady wielkogabarytowe – co najmniej raz w roku 

2. Właściciel nieruchomości otrzymuje worki na odpady określone w § 1 ust. 1 pkt. 2-5 

§ 2. 1. Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych wymienionych w § 1 ust. 1 odbywa się 

zgodnie z harmonogramem udostępnionym na stronie internetowej Gminy Frysztak oraz w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

2. Worki z odpadami wystawiane w rodzajach i terminach niezgodnych z harmonogramem nie są 

odbierane. 

3. Przedsiębiorca odbierający odpady kontroluje rodzaj wystawionych odpadów. 
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§ 3. 1. W Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych odbiera się odpady selektywnie 

zebrane, tj.: tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, papier, tekturę, metal, opakowania 

wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane z zastrzeżeniem, iż odpady te pochodzą z drobnych remontów 

i rozbiórek, zużyte opony, odzież i tekstylia, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych 

(tj. chemikalia, farby, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyte oleje), popiół z palenisk 

domowych. 

2. Odpady wymienione w ust. 1 należy dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów 

Komunalnych znajduącego się w Gliniku Dolnym 100a zgodnie z obowiązującymi zasadami przekazywania 

odpadów komunalnych. 

3. Harmonogram pracy PSZOK udostępnia się na stronie internetowej Gminy Frysztak oraz ogłasza 

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

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

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistniałej sytuacji, w następujący 

sposób: 

1) osobiście w Urzędzie Gminy we Frysztaku, ul. Ks. Blajera 20, pok. 11 lub 

2) pisemnie, na adres Urzędu Gminy we Frysztaku, ul. Ks. Blajera 20, 38-130 Frysztak lub 

3) telefonicznie, pod numerem telefonu 17 277 77 110 w. 311. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie 

osoby, od której pochodzi, jej adres do korespondencji, numer telefonu, opis i datę niewłaściwego 

zachowania (działania lub zaniechania). 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/302/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

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

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Frysztak. 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Jacek Król 
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