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UCHWAŁA NR XLV/312/2018
RADY MIEJSKIEJ W OLESZYCACH
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie określenia 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.
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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 6r, ust. 3, ust.3a i ust.3b ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn.
zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie Rada Miejska
w Oleszycach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oleszyce i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałych opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:
1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości,
2) zebrane w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia, popioły i żużle, tekstylia i odzież - w każdej ilości,
3) zużyte opony pochodzące z rowerów, motorowerów i motocykli - w każdej ilości,
4) zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych w ilości 4 szt. od gospodarstwa domowego w danym
roku kalendarzowym,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące z prowadzenia drobnych prac
nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót w ilości
0,5 m3 pochodzących z zabudowy jednorodzinnej, oraz w ilości 0,25 m3 na każdy lokal z zabudowy
wielolokalowej w danym roku kalendarzowym,
6) bioodpady i odpady zielone pochodzące z pielęgnacji trawników, ogrodów itp. w ilości 0,05 m3 na osobę na
miesiąc.
2. Ustala się, iż w zamian za opłatę uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierane będą odpady, które ze względu na swój charakter lub
skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych:
1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w ilości określonej opłatą za pojemnik,
2) odpady zebrane w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe, szkło - w każdej ilości,
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3) bioodpady i odpady zielone w ilości 0,1 m3 na miesiąc.
3. Pojemniki i worki na zmieszane odpady komunalne, oraz odpady zbierane w sposób selektywny,
właściciele nieruchomości zapewnią we własnym zakresie i na własny koszt.
§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości
zamieszkałych.
1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października z miejscowości Oleszyce z zabudowy budynkami
jednorodzinnymi:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie,
b) bioodpady i odpady zielone (w ramach obowiązującego limitu) - raz na dwa tygodnie,
c) odpady zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal - raz na
miesiąc,
d) odpady zbierane w sposób selektywny: papier, szkło - raz na 2 miesiące.
2) w okresie od 1 kwietnia do 31 października z miejscowości Oleszyce z zabudowy budynkami
wielolokalowymi:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na tydzień,
b) bioodpady i odpady zielone (w ramach obowiązującego limitu) – raz na tydzień,
c) odpady zbierane w sposób selektywny: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe - raz na tydzień.
3) w okresie od 1 listopada do 31 marca z miejscowości Oleszyce z zabudowy budynkami jednorodzinnymi
i wielolokalowymi do 5 lokali włącznie:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na miesiąc,
b) bioodpady i odpady zielone (w ramach obowiązującego limitu) – raz na miesiąc,
c) odpady zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal – raz
na miesiąc,
d) odpady zbierane w sposób selektywny: papier, szkło - raz na 2 miesiące.
4) w okresie od 1 listopada do 31 marca z miejscowości Oleszyce z zabudowy budynkami wielolokalowymi
powyżej 5 lokali:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na tydzień,
b) bioodpady i odpady zielone (w ramach obowiązującego limitu) – raz na tydzień,
c) odpady zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal - raz na
tydzień,
d) odpady zbierane w sposób selektywny: papier, szkło - raz na 2 tygodnie.
5) w okresie od 1 kwietnia do 31 października z miejscowości: Futory, Borchów, Lubomierz, Zalesie, Sucha
Wola, Nowa Grobla, Lipina, Stare Sioło, Stare Oleszyce, Zabiała, Uszkowce:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- raz na dwa tygodnie,
b) bioodpady i odpady zielone (w ramach obowiązującego limitu) - raz na miesiąc,
c) odpady zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal - raz na
miesiąc,
d) odpady zbierane w sposób selektywny: papier, szkło - raz na 2 miesiące.
6) w okresie od 1 listopada do 31 marca z miejscowości: Futory, Borchów, Lubomierz, Zalesie, Sucha Wola,
Nowa Grobla, Lipina, Stare Sioło, Stare Oleszyce, Zabiała, Uszkowce:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- raz na miesiąc,
b) bioodpady i odpady zielone (w ramach obowiązującego limitu) - raz na miesiąc,
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c) odpady zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal - raz na
miesiąc,
d) odpady zbierane w sposób selektywny: papier, szkło - raz na 2 miesiące.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zebranych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
1) przeterminowane leki, chemikalia – w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w godzinach
jego pracy,
2) baterie i akumulatory- w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy oraz w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w godzinach jego pracy,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku z terenów nieruchomości, w punktach ich
sprzedaży - w godzinach ich pracy oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w godzinach jego pracy,
4) meble i odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku z terenów nieruchomości oraz w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w godzinach jego pracy,
5) tekstylia i odzież – dwa razy w roku z terenów nieruchomości oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w godzinach jego pracy,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w godzinach jego pracy,
7) zużyte opony w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w godzinach jego pracy,
8) popioły i żużle – dwa razy w roku z terenów nieruchomości (na indywidualne zgłoszenie) oraz w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w godzinach jego pracy.
3. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których
powstają odpady komunalne:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie,
b) bioodpady i odpady zielone (w ramach obowiązującego limitu) - raz na dwa tygodnie,
c) odpady zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal – raz na
miesiąc,
d) odpady zbierane w sposób selektywny: papier, szkło - raz na 2 miesiące.
4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- raz na dwa tygodnie,
b) bioodpady i odpady zielone - raz na dwa tygodnie,
c) odpady zbierane w sposób selektywny (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe) - raz na dwa tygodnie.
§ 4. 1. Określa się sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK).
1) PSZOK - świadczy usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu Miasta i Gminy Oleszyce.
2) Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
3) Dostarczający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób
wskazany przez obsługę PSZOK lub znaki informacyjne.
4) Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady, które ze względu na swój charakter lub skład nie są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
5) PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej (które nie mają charakteru odpadów
komunalnych) w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
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6) Informacja o godzinach otwarcia PSZOK zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Miasta i Gminy Oleszyce.
2. Do PSZOK można przekazywać nieodpłatnie bez limitu selektywnie zebrane frakcje odpadów
komunalnych:
1) papier, tektura,
2) tworzywa sztuczne,
3) metale,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i odpady wielkogabarytowe,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) przeterminowane leki,
10) tekstylia i odzież,
11) popioły i żużle
12) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
3. Do PSZOK można przekazywać nieodpłatnie odpady o charakterze komunalnym, zebrane w sposób
selektywny przez właścicieli nieruchomości, w ramach obowiązujących limitów:
1) odpady budowlane i rozbiórkowe,
2) zużyte opony.
4. Do PSZOK można przekazywać odpłatnie odpady o charakterze komunalnym, zebrane w sposób
selektywny przez właścicieli nieruchomości ponad obowiązujący limit:
1) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące z prowadzenia drobnych prac
nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.
2) odpady zielone pochodzące z pielęgnacji trawników, ogrodów – liście trawa, rozdrobnione gałęzie itp.
3) zużyte opony.
5. PSZOK prowadzony będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach.
6. Określa się, że odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych w postaci:
zużytych baterii i akumulatorów oraz przeterminowanych lekarstw poza PSZOK odbierane będą
w zorganizowanych punktach zbiórki.
§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli
nieruchomości lub prowadzącego PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce pisemnie lub
telefonicznie – tel. 16 632 87 77
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej Rady Miejskiej
w Oleszycach.
§ 8. Tracą moc uchwały:
1) Nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia
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.
2) Nr XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia
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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.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch

