
Projekt

z dnia  22 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 26 listopada 2019 r.

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6r ust. 3, ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie Rada Gminy Hyżne 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Hyżne  i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych 
oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy.

§ 3. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje 
odpadów komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, niezawierające odpadów wymienionych w punkcie 2-12;

2) papier (w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury);

3) szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła);

4) metal i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych oraz odpady opakowaniowe  wielomateriałowe);

5) bioodpady;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7) zużyte opony;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia 
drobnych robót budowlanych lub remontowych, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia 
zamiaru prowadzenia robót do organu architektoniczno-budowlanego;

10) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych: zużyte baterie i akumulatory, odpady 
zawierające rtęć, opakowania po rozpuszczalnikach, środkach  czyszczących, środkach ochrony roślin, 
resztki farb, lakierów, klejów, środków do konserwacji i ochrony drewna, chemikalia, opakowania po 
aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji, zużyte oleje smarowe, środki do 
konserwacji metali itp. różne odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami;

11) odpady tekstyliów i odzieży;
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12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi;

13) przeterminowane leki.

§ 4. 1. Ustala się następujący sposób  odbierania odpadów komunalnych: 

1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów wyszczególnionych w §3 ust. 1 pkt. 1-
5 w przeznaczonych do tego workach/pojemnikach i wystawienia ich w miejsce umożliwiające swobodny 
dojazd przedsiębiorcy odbierającego odpady, zgodnie z harmonogramem udostępnionym na stronie 
internetowej Gminy Hyżne;

2) wyposażenie w worki do zbierania odpadów komunalnych zapewnia Gmina Hyżne, jako część usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) wszystkie odpady wyszczególnione w § 3 ust. 1 pkt 2-13 można w ramach opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego 
dalej PSZOK;

2. W PSZOK nie będą odbierane odpady budowlane i rozbiórkowe wytwarzane na terenie nieruchomości 
przez firmy świadczące usługi remontowe bądź budowlane.

§ 5. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych:

1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz z wielorodzinnych:

a) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
odbierane będą z nieruchomości według harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości, 
z częstotliwością raz na dwa tygodnie,

b) odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 6-13 będą odbierane w zbiórce objazdowej 
ustalonej w harmonogramie wywozu odpadów raz lub dwa razy w roku oraz w PSZOK,

c) przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi można oddawać do specjalistycznych 
pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Hyżne,

d) zużyte baterie i akumulatorki można przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się 
w szkołach i centrach handlowych na terenie Gminy.

§ 6. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hyżne, będą traktowane jako 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

§ 7. 1. Zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
na terenie Gminy Hyżne należy dokonywać w Urzędzie Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103, w godzinach pracy 
Urzędu.

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonywane w formie pisemnej (w tym za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@hyzne.pl) lub telefonicznej na numer 17 230 
45 74.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

§ 9. Traci moc Uchwała:

1) Nr XX/124/16 Rady Gminy Hyżne z dnia 20 czerwca 2016 r.  sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę,  w szczególności ilość odpadów 
komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. 
poz. 2149);
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2) Nr XXXIII/218/17 Rady Gminy Hyżne z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę, 
w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług (Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego z 2017 r.  poz. 3252).

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy w drodze uchwały określa 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 oraz sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

Konieczność podjęcia tej uchwały wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.) gdzie w myśl art. 9 rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały,
wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy

Przedłożony projekt min. rozszerza katalog odpadów komunalnych, których właściciele nieruchomości
mogą pozbywać się przekazując do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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