
 

 

UCHWAŁA NR XVII/129/2019 

RADY GMINY ZARSZYN 

z dnia 4 grudnia 2019 r. 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 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, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  Dz. U. z 2019 r.,  poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, Rada Gminy Zarszyn  uchwala, co 

następuje: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych  na terenie Gminy Zarszyn i zagospodarowanie tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odbierane będą od właścicieli nieruchomości, odpady komunalne średnio w ilości 60 l na miesiąc 

od jednego mieszkańca.     

2. Przedsiębiorca, który realizuje odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, odbiera następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 

2) szkło, w tym opakowania szklane, 

3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, 

4) metale, w tym opakowania z metali, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, ( w tym odpady zielone), 

7) odpady wielkogabarytowe, 

8) odpady zmieszane. 

3. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca odbiera odpady komunalne w workach 

przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Zarszyn. 

§ 3. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – odbiera się następujące odpady komunalne zbierane selektywnie:  
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1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

7) zużyte baterie i akumulatory, 

8) odpady niebezpieczne, 

9) chemikalia, 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11) zużyte opony, 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

13) popiół, 

14) szkło, opakowania szklane, 

15) przeterminowane leki, 

16) odpady niekwalifikujące 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. 

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne przyjmowane będą wyłącznie 

w ilościach wskazujących, że pochodzą z prac budowlanych wykonanych we własnym zakresie przez 

właściciela nieruchomości zamieszkałej, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewnia właściciel 

nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt. 

4. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą odbierane selektywne odpady 

komunalne na zasadach określonych w Regulaminie PSZOK 

§ 4. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe można również umieszczać 

w specjalistycznych pojemnikach znajdujących się w placówkach oświatowych lub w Urzędzie Gminy 

Zarszyn. 

§ 5. Przeterminowane leki można gromadzić w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych 

pojemnikach znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Zarszyn. Wykaz wyznaczonych aptek 

publikowany jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Zarszyn. 

§ 6. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, w następujący sposób: 

1) zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości dwa razy w miesiącu, z wyjątkiem okresu od 

1 kwietnia do 31 października: raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem  ustalonym dla danej 

miejscowości, 

2) odpady selektywnie zbierane, tj.: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe  

jeden raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem  ustalonym dla danej miejscowości, 

3) bioodpady stanowiące odpady komunalne raz w miesiącu, z wyjątkiem okresu od 1 kwietnia do 

31 października: raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem ustalonym dla danej miejscowości, 

4) odpady wielkogabarytowe dwa razy w roku – przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym, zgodnie 

z ustalonym harmonogramem odbioru dla danej miejscowości lub całorocznie w punkcie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 
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2. Właściciele nieruchomości przekazujący odpady wielkogabarytowe w formie zbiórki, mają obowiązek 

ich wystawiania we wskazanym w harmonogramie terminie, przy trasie przejazdu samochodu zbierającego, 

w sposób nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, umożliwiający przejście lub 

przejazd. 

3. Szczegółowy harmonogram zgodnie z częstotliwością opisaną w ust. 1 podaje się do wiadomości 

mieszkańców na stronie internetowej Gminy Zarszyn oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 7. Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów 

komunalnych jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 8. Ilość przewidywanych pojemników dla danej nieruchomości winna być dostosowana do średniej ilości 

wytwarzanych odpadów, określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zarszyn.  

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

z nieruchomości lub niewłaściwego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Gminy Zarszyn (adres: Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74) 

osobiście, telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż w terminie 5 dni 

od daty wystąpienia zdarzenia. 

2. Zgłoszenie winno zawierać: 

1) imię i nazwisko zgłaszającego, 

2) adres zgłaszającego, 

3) datę i miejsce (adres nieruchomości) zaistnienia przypadku niewłaściwego świadczenia usług, 

4) krótki opis niewłaściwego świadczenia usług, 

5) dane do kontaktu: adres nr telefonu, e-mail. 

§ 10. Traci moc: 

1) uchwała Nr XXII/175/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

2) uchwała  Nr XLVI/317/2017  Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 grudnia  2017 r. w sprawie zmiany uchwały 

własnej Nr XXII/175/2016  Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Janusz Konieczny 
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