
 

 

UCHWAŁA NR 142/XV/2019 

RADY MIEJSKIEJ W NAROLU 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie  

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

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 r. 

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

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zaopiniowaniu przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie uchwala się, co następuje:  

§ 1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług na terenie Gminy Narol 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w tym ilość tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi: 

1. z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane będą: 

1) odpady komunalne zmieszane - w każdej ilości; 

2) zebrane w sposób selektywny odpady ze: szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań 

wielomateriałowych  - w każdej ilości; 

3) bioodpady - w każdej ilości; 

2. w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą zebrane w sposób 

selektywny: odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła, papier, tworzywa sztuczne, metale, bioodpady 

w postaci odpadów zielonych, opakowania wielomateriałowe, foli, odpadów tekstyliów, przeterminowane leki, 

pozostałości farb i lakierów, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, 

odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony, świetlówki, żarówki 

i inne źródła światła, popiół z domowych palenisk, gałęzie z przeciętych drzew i krzewów (z wyłączeniem 

upraw leśnych), odpady medyczne powstające w gospodarstwie domowym w wyniku  przyjmowania 

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 

w szczególności igieł i strzykawek- z zastrzeżeniem §4; 

3. z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, odbierane będą: 

1) odpady suche, gromadzone w sposób selektywny (szkło, papier, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale); 

2) odpady zmieszane. 

§ 2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i bioodpadów 

z terenów zamieszkałych: 

1) z terenów zabudowy jednorodzinnej: 
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- od listopada do marca - jeden raz w miesiącu; 

- od kwietnia do października - jeden raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu), 

2) z budynków wielolokalowych - jeden raz w tygodniu. 

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania z terenów zamieszkałych, zebranych w sposób 

selektywny odpadów komunalnych następujących frakcji: szkła, papieru, tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych i metali: 

1) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz 

w miesiącu; 

2) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz 

w tygodniu. 

§ 4. 1. Odpady zebrane selektywnie - określone w § 1 ust. 2 przyjmowane będą przez Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, w godzinach otwarcia punktu. 

2. Wprowadza się ograniczenia i limity dotyczące ilości i rodzaju dostarczanych zużytych opon do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 

1) ustala się limit przyjmowania zużytych opon od samochodów osobowych w ilości 4 szt. w ciągu roku od 

gospodarstwa domowego; 

2) opona powinna być w całości i posiadać oryginalny kolor. 

3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny będzie w dniach roboczych - od 

poniedziałku do piątku (oprócz przypadających w tym czasie  dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 

od 8:00 – 15:00 

§ 5. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów z terenów niezamieszkałych: 

1) jeden raz w tygodniu z nieruchomości na której powstają bioodpady (odpady kuchenne) oraz w których 

miesięczna ilość wytwarzanych odpadów zmieszanych została zadeklarowana na co najmniej 1.100 litrów 

2) jeden raz na dwa tygodnie z nieruchomości w której wytwarzane są niewielkie ilości bioodpadów, 

a miesięczna ilość wytwarzanych odpadów zmieszanych została zadeklarowana na co najmniej 240 litrów 

i mniej niż 1.100 litrów; 

3) jeden raz w miesiącu z nieruchomości na której nie powstają bioodpady, a miesięczna ilość wytwarzanych 

odpadów zmieszanych została zadeklarowana na 120 litrów. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają odpady komunalne 

zebrane w sposób selektywny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

2. Przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w PSZOK odbywać się będzie na następujących 

warunkach: 

1) odpady budowlane lub remontowe należy przekazywać do punktu selektywnego ich zbierania w taki 

sposób, aby uniemożliwić ich pylenie podczas transportu. 

2) odpady o których mowa w pkt 1, stanowiące różny materiał budowlane i rozbiórkowe w tym  wyposażenia 

(armatura, glazura) powinny być dostarczone rozdzielnie, by nie stanowiły jednej masy odpadu. 

§ 7. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dwa razy w roku, w miesiącach kwietniu 

i wrześniu w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wprowadza objazdową zbiórkę odpadów, tzw. problematycznych, podczas której zbierane będą: 

odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane i niewykorzystane leki, 

pozostałości farb oraz lakierów, odpady medyczne powstające w gospodarstwie domowym w wyniku  

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

krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 

§ 8. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dwa razy w roku, w miesiącach marcu i listopadzie 

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

wprowadza objazdową zbiórkę odpadu problematycznego, jakim jest popiół z palenisk domowych. 
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§ 9. Odbieranie odpadów, określone w § 7, § 8 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym 

przez Gminę Narol. 

§ 10. Odbieranie odpadów, określonych w § 2, § 3 i §5 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, z którym Gmina Narol zawrze umowę na odbiór lub 

odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

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

od właścicieli nieruchomości  lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy 

zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 można dokonywać w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy 

Narol, osobiście lub telefonicznie  pod numerami telefonów - 16 63 17 086 lub 16 63 17 003. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol. 

§ 13. Traci moc uchwała Nr 66/VII/2019 Rady Miejskiej w Narolu z dnia z dnia 28 marca 2019 r. 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwała Nr 129/XIV/2019 

Rady Miejskiej w Narolu z dnia z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

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

i zagospodarowania tych odpadów. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Narolu 

 

 

Krzysztof Szawara 
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