
 

 

UCHWAŁA NR XVI/115/20 

RADY GMINY W CMOLASIE 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn.zm.), po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej; uchwala się, co następuje:  

§ 1. Określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Cmolas i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, a w szczególności: 

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

3) sposób świadczenie usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

§ 2. 1. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje 

odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak: tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, metale, 

opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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 igły 

i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, nie  samochodowe i przesyłowe, odpady budowlane 

i rozbiórkowe stanowiące odpadu komunalne niezawierające substancji niebezpiecznych  które powstały 

w wyniku przeprowadzenia osobiście przez właściciela drobnych robót niewymagających pozwolenia na 

budowę ani zgłoszenia prowadzenia robót Staroście, tekstylia i odzież, popioły paleniskowe. 
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2. Odpady wymienione w ust. 1 są odbierane w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości 

zamieszkałej. 

§ 3. Przeterminowane leki należy dostarczyć samodzielnie do punktów ich sprzedaży lub do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych: 

1) zmieszane odpady komunalne – co dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, raz w miesiącu 

w pozostałym okresie, 

2) zebrane selektywnie: 

a) szkło – raz na kwartał, 

b) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – raz na miesiąc, 

c) papier – raz na kwartał, 

d) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - co dwa tygodnie 

w okresie od kwietnia do października, raz w miesiącu w pozostałym okresie. 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku, 

4) odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku, 

5) zużyte opony – dwa razy w roku. 

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest dostarczany mieszkańcom Gminy Cmolas w formie 

ulotki przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje oraz publikowany jest na stronie internetowej Gminy Cmolas. 

§ 5. Określa się sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

działający w miejscowości Cmolas: 

1) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie przyjmował odpady: papier, metale, tworzywa 

sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, 

przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie 

i akumulatory nie przesyłowe i samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prac remontowo-

budowlanych wykonywanych we własnym zakresie na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani 

zgłoszenie do Starosty, popiół paleniskowy oraz odpady tekstyliów i odzieży, 

2) informacje dotyczące miejsca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zasad 

przyjmowania poszczególnych selektywnych frakcji odpadów komunalnych zostaną określone 

w Regulaminie (PSZOK) i udostępnione do publicznej wiadomości mieszkańcom na stronie internetowej 

urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie, 

3) Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w tym załadunek i rozładunek 

odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Gminy Cmolas, Cmolas 237B, 36-105 Cmolas, osobiście, 

pisemnie, telefonicznie nr tel. 17 2837702, w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: cmolas@cmolas.pl bądź pocztą tradycyjną.  

§ 7. Traci moc uchwała Nr VII/107/16 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podkarp. poz. 1959). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cmolas. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2020r. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy  

w Cmolasie 

 

 

Ryszard Warzocha 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 2180


		2020-05-15T12:26:18+0000
	Polska
	Marcin Jacek Zaborniak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




