
 

 

UCHWAŁA NR XIV/78/19 

RADY GMINY MARKOWA 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 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 

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

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

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z 2019 r., poz. 2010) po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie. 

Rada Gminy Markowa 

uchwala, co następuje: 

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

komunalnymi, z terenu nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące 

frakcje odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) papieru i tektury, 

3) opakowań ze szkła bezbarwnego i kolorowego, 

4) tworzyw sztucznych, 

5) metalu, 

6) opakowań wielomateriałowych, 

7) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

8) popiołu z palenisk, 

9) bioodpadów (tj. ulegających biodegradacji odpadów z ogrodów i parków, odpadów spożywczych 

i kuchennych z gospodarstw domowych), 

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

11) odpadów wielkogabarytowych, 

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (tj. gruz, okna, drzwi, ramy okienne drewniane i plastikowe, 

styropian, wełna mineralna), 
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13) zużytych opon, 

14) odpadów niebezpiecznych (tj. opakowań po środkach ochrony roślin, urządzeń zawierających freony), 

15) 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 igły i strzykawki), 

16) tekstyliów i odzieży, 

17) baterii i akumulatorów. 

2. Odpady wymienione w ust. 1. odbierane są w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości 

z wyłączeniem pkt. 12 (frakcja obejmująca styropian oraz wełnę mineralną w ilości nie więcej niż 10 worków 

o pojemności 120 l rocznie na jedno gospodarstwo domowe) i pkt. 13 (zużyte opony w ilości nie więcej niż 

4 szt. rocznie na jedno gospodarstwo domowe). 

3. Przeterminowane leki zbierane są do pojemników ustawionych w Aptece w Markowej i Punkcie 

Aptecznym w Husowie. 

4. Baterie i akumulatory wskazane w ust. 1 pkt. 17 zbierane są do pojemników ustawionych w miejscach 

publicznych (między innymi takich jak placówki oświatowe i budynek Urzędu Gminy). 

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami, mogą 

pochodzić wyłącznie z remontów i innych robót budowlanych, wykonywanych we własnym zakresie przez 

właściciela nieruchomości. 

6. Do stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości mogą 

bez dodatkowych opłat samodzielnie dostarczyć odpady komunalne, zebrane w sposób selektywny, 

wymienione w ust. 1., pkt 2-17 w przypadku, gdy pozbycie się ich jest konieczne poza harmonogramem. 

7. Adres i godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, udostępnione są 

właścicielom nieruchomości w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej Urzędu Gminy Markowa, 

oraz w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych na dany rok. 

8. Transport odpadów do miejsc ich zbierania (PSZOK) mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na 

własny koszt. 

9. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia PSZOK zostanie podana do publicznej wiadomości 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Markowa 

§ 3. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę 

harmonogramem z następującą częstotliwością: 

1) w okresie od kwietnia do października dwa razy w miesiącu, 

2) w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

2. Odpady zbierane selektywnie na terenie nieruchomości wskazane w § 1 ust. 1. Pkt 2-9 odbierane są 

zgodnie z opublikowanym przez Urząd Gminy harmonogramem z następująca częstotliwością: 

1) w okresie od kwietnia do października dwa razy w miesiącu, 

2) w okresie od listopada do marca jeden raz w miesiącu. 

3. Przeterminowane leki i chemikalia odbierane są jeden raz w roku z punktów selektywnej zbiórki 

przeterminowanych leków zlokalizowanych w Punkcie Aptecznycm w Husowie oraz Aptece w Markowej. 

4. Popiół jest odbierany w okresie od listopada do marca, jeden raz w miesiącu w terminach określonych 

w harmonogramie 
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5. Odpady wielkogabarytowe, zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane 

i rozbiórkowe (w przypadku styropianu i wełny mineralnej max 10 worków o pojemności 120 l rocznie na 

jedno gospodarstwo domowe) , odpady niebezpieczne, odzież i tekstylia, 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), 

baterie i akumulatory oraz zużyte opony (max 4 opony rocznie na jedno gospodarstwo domowe) odbierane 

będą wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dniach i godzinach jego 

funkcjonowania. 

6. Harmonogram odbioru odpadów zamieszkujących i selektywnie zebranych jest dostarczany właścicielom 

nieruchomości w formie ulotki przed okresem, który obejmuje. Ponadto jest on publikowany na stronie 

internetowej Gminy Markowa. 

§ 4. Opłata uiszczona w gminie za odpady komunalne obejmuje koszty zaopatrzenia nieruchomości 

w pojemniki na odpady (worki). 

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

od właścicieli lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zgłaszać 

niezwłocznie, jednak nie później niż 48 godzin od zaistniałego zdarzenia. 

2. Zgłoszenia należy dokonać w jednej z następujących form: 

1) pisemnie, na adres Urząd Gminy Markowa, 37-120 Markowa 1399 

2) telefonicznie na numer telefonu 17 22653 52 

3) za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres mail sekretariat@markowa.pl   

4) osobiście w Urzędzie Gminy Markowa 

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko zgłaszającego, datę i miejsce (adres nieruchomości) 

zaistnienia przypadku niewłaściwego świadczenia usług, krótki opis niewłaściwego świadczenia usług, oraz 

dane do kontaktu, adres (telefon), adres email według wyboru zgłaszającego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markowa. 

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXIV/99/16 Rady Gminy 

Markowa, z dnia 15 lipca 2016 roku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady  Gminy 

Markowa 

 

 

Maria Ryznar - Fołta 
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