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UCHWAŁA NR XXVIII/184/13
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. Nr 391) Rada Miejska
w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi Gmina Dukla świadczy usługi odbierania w każdej ilości następujących odpadów komunalnych,
zebranych na nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) odpady komunalne zmieszane,
2) odpady ze szkła, papieru, metali, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych zebrane w sposób
selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla.
§ 2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla, traktowane są jako odpady
zmieszane.
§ 3. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się z następującą częstotliwością:
1) odpady komunalne zmieszane - na terenach z zabudową jednorodzinną, nie rzadziej niż raz w miesiącu,
natomiast na terenach z zabudową wielorodzinną, w zależności od stopnia napełnienia pojemnika lecz nie
rzadziej niż raz w miesiącu,
2) odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, na terenach
z zabudową jednorodzinną, nie rzadziej niż raz w miesiącu, natomiast na terenach z zabudową
wielorodzinną, w zależności od stopnia napełnienia pojemnika lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu,
3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - co najmniej dwa razy w roku.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie dostarczyć odpady komunalne
zebrane w sposób selektywny do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowanego w m.
Dukla, w przypadku gdy pozbycie się ich jest konieczne poza harmonogramem.
2. W gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów odbierane są następujące frakcje odpadów: papier
i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
wielkogabarytowe, odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady ulegające
biodegradacji i odpady zielone.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dukli.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

