
UCHWAŁA NR XIX/157/2016
RADY GMINY NOWY ŻMIGRÓD

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466), art. 6r ust. 3, ust. 3b, ust. 3c, ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle Rada Gminy uchwala, co następuje : 

§ 1. Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości z terenów 
zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz z terenów, na których odpady powstają sezonowo. 

§ 2. 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. 1) Z obszarów zabudowy jednorodzinnej 
i wielorodzinnej: 

1. Odpady selektywne takie jak: papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, plastiki, 
opakowania wielomateriałowe, metale (np. puszki, drobny złom), zgromadzone w odpowiednich pojemnikach 
(workach) odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu kalendarzowym 
zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

2. Odpady komunalne wielkogabarytowe, meble, opony, oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą 
odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

3. Odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujący: chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki 
ochrony roślin), zużyte akumulatory, baterie, opony, przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe, 
odpady zielone odbierane będą w punkcie do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

4. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości 
odbywało będzie się raz w w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień, dwa razy w miesiącach: 
kwiecień - październik, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

§ 3. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów do 
Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie w formie: 

1. Pisemnej na adres: Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, 

2. Telefonicznej, na nr tel. 134415605, 

3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres. e-mail gmina@nowyzmigrod.eu .

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 30 października 2012 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Suski
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