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UCHWAŁA NR 132/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 2a, 3, 3a, 3b i 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 2. Zbieranie odpadów komunalnych odbywa się na zasadach określonych w „Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl”.
§ 3. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywa się zgodnie z częstotliwością
określoną w załączniku do uchwały.
§ 4. Odbieranie zebranych selektywnie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odbywa się
w następujący sposób:
1. Ustala się, iż w zabudowie jednorodzinnej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie
każda zebrana przez nich ilość odpadów:
1) metali i tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych „Niepodlegających segregacji”, zgromadzonych w pojemnikach i workach;
2) bioodpadów nieunieszkodliwianych w przydomowych kompostownikach, zgromadzonych w pojemnikach
i workach;
2. Ustala się, iż w zabudowie wielolokalowej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie
każda zebrana przez nich ilość odpadów:
1) metali i tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych „Niepodlegających segregacji”, zgromadzonych w pojemnikach i workach;
2) bioodpadów nieunieszkodliwianych w przydomowych kompostownikach, zgromadzonych w pojemnikach
i workach;
3. Odbieranie pozostałych frakcji odpadów komunalnych we wszystkich rodzajach zabudowy odbywa się
w następujący sposób:
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1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, opony- podczas zbiórek w terminach
określonych zgodnie z częstotliwością określoną w załączniku do uchwały lub w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, odbierane będą w każdej ilości. Informacja o lokalizacji oraz godzinach
otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl w zakładce „Czyste miasto”;
2) zużyte baterie - odbierane będą w każdej ilości w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących
w podmiotach publicznych lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wykaz
podmiotów
znajduje
się
na
stronie
internetowej
Urzędu
Miejskiego
w Przemyślu
www.przemysl.pl w zakładce „Czyste miasto”;
3) przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
odbierane będą w każdej ilości w aptekach lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. Wykaz aptek znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu –
www.przemysl.pl w zakładce „Czyste miasto”.
§ 5. Zbieranie odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
zwanym dalej PSZOK, odbywa się w następujący sposób:
1. Odpady komunalne dostarczane są do PSZOK przez właściciela nieruchomości od wtorku do piątku
w godzinach od 10. 00 do 17. 00 oraz w soboty od 8. 00 do 13. 00., z wyłączeniem dni wolnych od pracy
przypadających w te dni.
2. W PSZOK odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jedynie odpady posegregowane
na poszczególne frakcje. Są to następujące frakcje:
1) szkło;
2) papier i tektura;
3) tworzywa sztuczne;
4) metale;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) zmieszane odpady opakowaniowe;
7) przeterminowane leki;
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
9) chemikalia;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) zużyte opony;
14) odpady zielone;
15) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
16) odpady niebezpieczne;
17) odpady tekstyliów i odzieży.
3. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe wytwarzane na terenie
nieruchomości przez firmy świadczące usługi remontowe i budowlane w wyniku świadczonych przez
nie usług.
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4. Przyjęcie odpadu odbywać się będzie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby
przekazującej odpad, potwierdzającego zamieszkanie na terenie miasta Przemyśla oraz po podpisaniu
oświadczenia, że odpad pochodzi z terenu miasta Przemyśla i nie został wytworzony w wyniku prowadzonej
działalności gospodarczej.
§ 6. Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne i przez prowadzącego PSZOK osobiście, telefonicznie, pisemnie lub
mailowo do siedziby Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
§ 7. Zgłoszenia należy dokonać w jak najkrótszym czasie od wystąpienia zdarzenia podając wszelkie
informacje umożliwiające identyfikację nieruchomości i osoby zgłaszającej, oraz szczegóły dotyczące
zdarzenia tj. czas, miejsce i posiadane dowody.
§ 8. Traci moc uchwała nr 76/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 maja 2018r. 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 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2771).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Maciej Kamiński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 132/2020
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 23 listopada 2020 r.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi przez Gminę Miejską Przemyśl w zabudowie jednorodzinnej.

L.p. Rodzaj odpadów

Częstotliwość

1.

Niesegregowane (zmieszane) odpady jeden raz w tygodniu
komunalne

2.

Szkło

jeden raz w miesiącu

3.

Metale i tworzywa sztuczne

jeden raz na dwa tygodnie

4

Papier i tektura

jeden raz na dwa tygodnie

5.

Bioodpady

6.

Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, odpady
wielkogabarytowe, opony

jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do końca
października, co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od
listopada do końca marca
sześć razy w roku w odstępie co najmniej dwóch miesięcy, w
dniu odbioru określonym w harmonogramie odbioru odpadów
komunalnych

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi przez Gminę Miejską Przemyśl w zabudowie wielolokalowej.
L.p. Rodzaj odpadów
1.
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

Częstotliwość
dwa razy w tygodniu

2.

Szkło

jeden raz na dwa tygodnie

3.

Metale i tworzywa sztuczne

dwa razy w tygodniu

4

Papier i tektura

dwa razy w tygodniu

5.

Bioodpady

6.

Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, odpady
wielkogabarytowe, opony

jeden raz na tydzień, w okresie od kwietnia do końca
października, co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od
listopada do końca marca
sześć razy w roku w odstępie co najmniej dwóch miesięcy, w
dniu odbioru określonym w harmonogramie odbioru odpadów
komunalnych
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Maciej Kamiński

