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UCHWAŁA NR XVIII.150.2016
RADY GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w szczególności:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość ich odbierania;
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
§ 2. 1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zgromadzona
ilość odpadów komunalnych z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 pkt 11 w szczególności:
1) Zmieszane odpady komunalne,
2) Odpady zbierane w sposób selektywny
- tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe,
- szkło,
- papier i tektura,
- odpady ulegające biodegradacji takie jak: odpady kuchenne, odpady ogrodowe,
3) Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony
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2. Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące
do zbierania odpadów komunalnych przejmuje gmina, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania urządzenia do gromadzenia odpadów
komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
4. Odpady komunalne wymienione w §2 ust. 1 pkt 1 i 2 będą gromadzone i odbierane w workach,
pojemnikach i kontenerach zawierających poszczególne frakcje odpadów
5. Worki na odpady z selektywnej zbiórki wymienione w §2 ust. 1 pkt 2 zapewnia podmiot wyłoniony
w drodze przetargu.
6. Ilość przewidzianych worków i pojemników dla danej nieruchomości będzie dostosowana do średniej
ilości wytwarzanych odpadów, określonej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Horyniec-Zdrój,
w szczególności:
1) dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na odpady komunalne
zmieszane oraz jeden worek o pojemności 120 litrów o odpowiedniej kolorystyce na każdą frakcję
odpadów zbieraną selektywnie,
2) dla zabudowy wielorodzinnej - pojemniki o minimalnej pojemności 110 litrów na odpady komunalne
zmieszane w ilości uzależnionej od osób korzystających z tych pojemników, worki oraz pojemniki
o pojemności 110 litrów lub inne specjalistyczne o odpowiedniej kolorystyce na każdą frakcję odpadów
zbieraną selektywnie,
7. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez
właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(gdy w workach lub pojemnikach do selektywnej zbiórki będą umieszczane zmieszane odpady komunalne),
przedsiębiorca odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia
o tym gminę.
8. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez gminę z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu.
9. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników pracownikom
podmiotu odbierającego odpady.
10. W zabudowie jednorodzinnej należy wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości.
Dopuszcza się możliwość odstąpienia od tego wymogu w porozumieniu z podmiotem uprawnionym
do odbierania odpadów komunalnych.
11. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim,
udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.
§ 3. 1. Odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z harmonogramem
udostępnionym mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty, z następującą częstotliwością:
1) zabudowa jednorodzinna, zagrodowa oraz lokale wchodzące w skład budynków wielomieszkaniowych
innych niż spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe nie rzadziej niż:
- zmieszane odpady komunalne – w cyklu raz na miesiąc,
- odpady ulegające biodegradacji – 1 raz na miesiąc w sezonie letnim
- zebrane selektywnie - papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe - w cyklu
raz na miesiąc,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym,
- odpady wielkogabarytowe i zużyte opony – 2 razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym,
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż:
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- zmieszane odpady komunalne - sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników, nie rzadziej jednak
niż 1 raz na 2 tygodnie,
- odpady ulegające biodegradacji – 1 raz na miesiąc w sezonie letnim
- papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - 1 raz na miesiąc,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym,
- odpady wielkogabarytowe i zużyte opony – 2 razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym,
2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierane będą
nie rzadziej niż:
- odpady komunalne zmieszane - w cyklu raz na miesiąc
- zebrane selektywnie - papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe - w cyklu
raz na miesiąc
3. W dniu odbierania odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków
dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne wystawiając pojemniki i worki przed wejściem
na teren nieruchomości.
§ 4. 1. W zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości gdzie zamieszkują mieszkańcy, gmina organizuje
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zwany w dalszej części uchwały PSZOK
2. PSZOK świadczyć będzie usługi w każdą pierwszą sobotę miesiąca, zgodnie z Regulaminem
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy
Horyniec-Zdrój.
3. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.
4. Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych
urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.
5. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, z nieruchomości gdzie zamieszkują mieszkańcy, odpady selektywnie
zebrane takie jak:
1) Przeterminowane leki
2) Chemikalia
3) Rozpuszczalniki
4) Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
5) Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
6) Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
7) Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
8) Zużyte baterie i akumulatory
9) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o Urządzenia zawierające freony o Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne o Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
10) Meble i inne odpady wielkogabarytowe
11) Odpady budowlano – rozbiórkowe w ilości nie większej niż 0,5 m3 / rok z gospodarstwa domowego:
- odpady oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów lub gruz ceglany
12) Zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości
nieprzekraczającej 4 sztuki/rok z gospodarstwa domowego
13) Opakowania z papieru i tektury
14) Opakowania z tworzyw sztucznych
15) Opakowania z metali
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16) Opakowania ze szkła
17) Tekstylia
18) Odzież
19) Odpady zielone.
6. Podmiot prowadzący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to,
że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy lub pochodzi z działalności
gospodarczej.
§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku
lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpady zmieszane oraz odpady
zielone będą przekazywane do zagospodarowania instalacjom właściwym dla Regionu Gospodarki Odpadami,
w którym znajduje się Gmina Horyniec-Zdrój wskazanym w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami.
§ 6. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub przez prowadzącego PSZOK,
mieszkaniec może zgłosić reklamację na następujących zasadach:
1) reklamacja powinna być zgłoszona przez właściciela nieruchomości niezwłocznie po zaistnieniu
kwestii spornej,
2) reklamacja może być zgłoszona telefonicznie lub pisemnie do Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój;
3) zgłoszenie reklamacji nie uchyla od obowiązku uiszczenia opłaty za odbiór odpadów;
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Horyniec-Zdrój.
§ 8. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVI/164/2012 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podkarp.
Z 2013 r. poz. 82).
§ 10. Traci moc uchwała nr XII.89.2015 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XXVI/164/2012 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2015 r. poz. 3366).
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Woźny

