
 

 

UCHWAŁA NR XVII/107/16 

RADY GMINY W CMOLASIE 

z dnia 19 maja 2016 r. 

w sprawie określenia 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 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej - uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się, że w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Cmolas będzie świadczyć usługi 

odbierania odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości, w każdej ilości pojemników i worków  

z następującą częstotliwością: 

1. odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, będzie prowadzone raz na miesiąc, 

2. odbieranie selektywnie zebranych odpadów obejmujące: papier i makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne, 

metale, opakowania wielomateriałowe będzie prowadzone - raz w miesiącu, 

3. odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, zużytych 

opon będzie prowadzone dwa razy w roku. 

§ 2. 1. Worki na odpady do selektywnej zbiórki dostarczane będą bezpłatnie przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne, na zasadzie „worek za worek”. 

2. Każdą dodatkowa ilość worków do selektywnej zbiórki, właściciel nieruchomości, może bezpłatnie 

odebrać u sołtysa danej miejscowości, bądź w Urzędzie Gminy Cmolas. 

§ 3. 1. Określa się sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

działające na terenie gminy Cmolas: 

1) punkt selektywnego zbierania odpadów, będzie przyjmował odpady ulegające biodegradacji, remontowe  

i rozbiórkowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wg ustalonego harmonogramu co najmniej raz 

w miesiącu, 

2) punkty zbierania (gniazda dzwonów) umieszczone w sołectwach zapewniać będą na bieżąco odbiór 

odpadów, szkła, 

3) punkty zlokalizowane w placówkach służby zdrowia zapewnią bieżący odbiór przeterminowanych leków, 

4) punkty zlokalizowane w budynkach użyteczności publicznej zapewnią bieżący odbiór baterii  

i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe, 

5) mobilny punkt zbierania odpadów zapewniający odbiór chemikaliów, w szczególności farb, lakierów, 

środków ochrony roślin. 
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2. Wymienione w ust. 1 w pkt 3 - 4 odpady będą przyjmowane od mieszkańców gminy w godzinach pracy 

poszczególnych placówek, zaś w przypadku odpadów wymienionych w ust.1 pkt 5 odpady odbierane będą 

akcyjnie, raz w roku. Odpady te będą odbierane nieodpłatnie. 

3. Transport odpadów do punktów selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym 

zakresie i na własny koszt. 

§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

na terenie gminy Cmolas należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Cmolasie pisemnie lub telefonicznie na numer 

17 2837702 wew. 33. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV/173/12 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 29 stycznia 2013r. 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. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy w Cmolasie 

 

 

Stanisław Sukiennik 
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