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UCHWAŁA NR 76/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 24 maja 2018 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 własciciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r.
poz. 1289 z późn. zm.) po zaciągnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Przemyślu Rada Miejska w Przemyślu
uchwala, co następuje:
§ 1. 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.
§ 2. 1. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:
1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
3) obsługi administracyjnej systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe na
nieruchomościach:
1) odpady komunalne zmieszane - w każdej ilości;
2) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl - w każdej ilości;
3) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, zebrane w sposób selektywny
określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl - w każdej
ilości;
4) odpady z metali i tworzyw sztucznych, w tym opakowania metalowe i opakowania wielomateriałowe,
zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miejskiej Przemyśl - w każdej ilości;
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5) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte
opony, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miejskiej Przemyśl - w każdej ilości;
6) odpady zielone zebrane selektywnie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miejskiej Przemyśl - w każdej ilości.
3. Powstałe na terenie nieruchomości odpady, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, traktowane są jako
odpady zmieszane.
§ 3. 1. Komunalne odpady zmieszane, odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem,
w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale mieszkalne raz w tygodniu, przy czym odbieranie następuje
w ten sam dzień tygodnia.
2. W przypadku budynków mieszkalnych, zamieszkałych przez jedną osobę lub usytuowanych na gruncie
stanowiącym użytek rolny, dopuszcza się odbieranie tych odpadów raz na dwa tygodnie.
3. Komunalne odpady zmieszane, odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym innym niż wymienione w ust. 1 i 2 co najmniej dwa razy w tygodniu.
§ 4. 1. Odpady ze szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej
budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale mieszkalne, odbierane są raz w miesiącu.
2. Odpady ze szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym innym niż wymieniony w ust. 1 odbierane są jeden raz na dwa tygodnie.
§ 5. 1. Odpady z papieru, metali i tworzyw sztucznych, w tym opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania z metalu, opakowania wielomateriałowe, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli
nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale mieszkalne,
odbierane są raz na dwa tygodnie.
2. Odpady z papieru, metali i tworzyw sztucznych, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania
z metalu, opakowania wielomateriałowe, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż wymieniony w ust. 1 odbierane są raz w tygodniu.
§ 6. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte
opony, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości cztery razy w roku, w odstępie
co najmniej 3 miesięcy, w dniu odbioru określonym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.
2. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w ust. 1, które zostały wystawione przed posesję
przy krawędzi jezdni lub przy pergolach śmietnikowych.
3. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 2 lub
w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają
odbiorowi.
§ 7. Odpady zielone odbierane będą 1 raz w miesiącu od maja do listopada, zgodnie z harmonogramem
odbioru odpadów zielonych.
§ 8. 1. Odbiór odpadów o których mowa w § 3-7 nie może następować w niedziele oraz inne dni
świąteczne.
2. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 3-7, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
przedsiębiorcę, z którym Gmina Miejska Przemyśl zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowane
odpadów, udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.
3. Odpady o których mowa w § 3-7 należy wystawić przed posesję przy krawędzi jezdni lub w pergolach
śmietnikowych.
4. Wystawienie odpadów, o których mowa w § 3-7 powinno nastąpić w dniu odbioru odpadów określonym
w harmonogramie nie później niż do godziny 7 00.
5. Gniazda pojemników wyposażone w zamki na klucz lub inne systemy zabezpieczeń powinny być
otwarte w dniu wywozu odpadów określonym w harmonogramie.
§ 9. 1. Odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, w szczególności:
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1) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich;
2) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich;
3) zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji;
4) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich;
5) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki;
6) baterie i akumulatory;
7) zużyte kartridże i tonery;
8) przepracowane oleje;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; zebrane selektywnie, przyjmowane są w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w każdej ilości.
2. PSZOK przyjmuje wyłącznie te odpady opisane w ust. 1, które zostały dostarczone do PSZOK przez ich
wytwórców i pochodzą ze strumienia odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach
zamieszkałych.
3. Utworzone przez Gminę Miejską Przemyśl punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, dostępne
są dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy zamierzają indywidualnie dostarczyć do nich zebrane
selektywnie odpady komunalne, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.
4. Operator punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli
ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości w ramach strumienia odpadów
komunalnych.
5. Adresy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zamieszczone są na stronie internetowej
Gminy Miejskiej Przemyśl - www.przemysl.pl. w zakładce "Czyste miasto".
§ 10. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszane odpady
komunalne są bezpośrednio zagospodarowane w Zakładzie Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania
Odpadów mającego status RIPOK, natomiast selektywnie zebrane odpady komunalne są zagospodarowane
bezpośrednio w instalacjach odzysku lub instalacji RIPOK.
§ 11. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
należy zgłaszać do Urzędu Miasta Przemyśl:
1) pisemnie,
2) telefonicznie pod nr telefonu /16/ 675 20 76, 675 21 57
3) drogą elektroniczną na adres e-mail: kos@um.przemysl.pl, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia
będącego przedmiotem zgłoszenia.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 13. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 87/2016 z dnia 23 czerwca 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.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bogusław Zaleszczyk

