UCHWAŁA NR XVII/147/15
RADY GMINY SOLINA
z dnia 2 grudnia 2015 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 opłatę za
gospodarowanie odpadami.
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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.),
Rada Gminy Solina
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. W ramach opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 odbiera się od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych każdą ilość odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach, w które wyposażona jest
nieruchomość, zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solina
zwanym dalej Regulaminem.
2. W ramach opłaty, o której mowa w § 1 ust. 2 odbiera się od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych każdą ilość odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach, w które wyposażona jest
nieruchomość, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. Jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za
uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedsiębiorca odbierający odpady
zapewnia wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Rodzaje worków
do selektywnej zbiórki określone zostały w Regulaminie.
§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych:
1) odpady zmieszane komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych
z zabudową jednorodzinną
- w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz na dwa tygodnie,
- w okresie od 1 maja do 30 września - raz w tygodniu,
2) odpady zmieszane komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych
z zabudową wielorodzinną
- raz w tygodniu,
3) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:
a) tworzywa sztuczne w tym opakowania wielomateriałowych, szkło białe i kolorowe
- w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz na dwa tygodnie,
- w okresie od 1 maja do 30 września - raz w tygodniu,
b) papier i metal - raz na miesiąc.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych:
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1) z
nieruchomości
niezamieszkałych,
domków
letniskowych
oraz
innych
nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe i części niezamieszkałej nieruchomości mieszanej
(wskazanej w art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) odpady zmieszane:
- w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz na dwa tygodnie,
- w okresie od 1 maja do 30 września - raz w tygodniu;
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
a) tworzywa sztuczne w tym opakowania wielomateriałowych oraz szkło białe i kolorowe:
- w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz na dwa tygodnie,
- w okresie od 1 maja do 30 września - raz w tygodniu,
b) papier i metal - raz na miesiąc.
§ 4. Z odpadami komunalnymi wielkogabarytowymi (w tym meblami), zużytymi oponami, zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym, odpadami z budów i remontów, odpadami zielonymi, przeterminowanymi lekami,
zużytymi bateriami, z odpadami niebezpiecznymi (farby, kleje rozpuszczalniki, odpadowe oleje, pozostałości po
środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach, oraz innych niebezpiecznych używanych
w gospodarstwach), należy postępować według zasad opisanych w Regulaminie.
§ 5. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywa się zgodnie ze szczegółowym
harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, który opracowywany jest przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne i udostępniany właścicielom nieruchomości w sposób zwyczajowo przyjęty, oraz na stronie
internetowej Gminy.
2. W przypadku stwierdzenia, że w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki znajdują się odpady
niezgodne z ich przeznaczeniem, cała zawartość pojemnika zostanie zakwalifikowana jako odpady zmieszane
i pozostawiona do odbioru w najbliższym terminie odbioru odpadów zmieszanych. Przedsiębiorca zawiadamia
właściciela nieruchomości o niezgodnej z Regulaminem zawartości pojemnika, poprzez umieszczenie na
pojemniku informacji w kolorze czerwonym.
3. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone
w odpowiednich pojemnikach i workach.
4. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w ust. 3, a także umieszczone
w pojemnikach i workach nie spełniających wymogów, nie będą odbierane.
5. W przypadku zgromadzenia większej ilości odpadów zebranych selektywnie, dopuszcza się ich składowanie
w gminnych pojemnikach typu Igloo, posadowionych w każdej miejscowości, poza terminami określonymi
w harmonogramie.
6. Dwa razy w roku zorganizowana zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w okresie wiosennym i jesiennym. Szczegółowe terminy zostaną podane na
stronie internetowej Gminy Solina oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach na terenie
gminy.
7. Odbiór odpadów poza wyznaczonym terminem, może odbywać się na indywidualne zgłoszenie właściciela
nieruchomości. Koszt wywozu obciąża właściciela nieruchomości.
8. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy
zgłaszać do Urzędu Gminy Solina pisemnie lub telefonicznie pod numer tel. 13 46921 18.
§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solina.
2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/377/l3 Rady Gminy Solina z dnia 1 lutego 2013 r.,
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz metod zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r.,
poz. 962), zmieniona uchwałą Nr LI/516/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r,
poz. 211).
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3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r., z tym, że § 1 ust. 2, § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 2,
wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Mariusz Kaliniewicz
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