
UCHWAŁA NR XXXIV/90/2012
RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 28 grudnia 2012 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 
2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 
152, poz. 897) 

Rada Miejska w Cieszanowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujący 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: 

1) odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Cieszanów, 

2) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Cieszanów - w każdej ilości, 

3) odpady z papieru, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób selektywny określony 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszanów – w każdej ilości, 

4) odpady z tworzyw sztucznych zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Cieszanów - w każdej ilości, 

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 
Cieszanów - w każdej ilości. 

2. W/w odpady odbierane będą zgodnie z opracowanym harmonogramem odbioru odpadów opracowanym 
przez przedsiębiorcę wyłonionym w drodze przetargu zgodnie z umową. 

§ 2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszanów, traktowane są jako odpady 
zmieszane. 

§ 3. 1. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w § 1, które zostały wystawione przed posesję 
przy krawędzi jezdni lub przy pergolach śmietnikowych. 

2. Odpady komunalne wymienione w § 1 wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 1 lub 
w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym, nie podlegają odbiorowi. 

§ 4. 1. Odbiór odpadów o których mowa w § 1nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od 
pracy. 

2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru 
odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym. 

3. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 1, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 
przedsiębiorcę, z którym Gmina Cieszanów zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowane odpadów oraz 
udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany. 

§ 5. 1. Odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, w szczególności: 

1) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, 
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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, przyjmowane są w Punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 

2. Odpady określone w ust. 1 przyjmowane są przez PSZOK w godzinach ich otwarcia, o którym informacja 
umieszczona będzie  na stronie internetowej. 

3. PSZOK przyjmuje wyłącznie te odpady opisane w ust. 1, które zostały dostarczone do PSZOK przez ich 
wytwórców. 

4. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały 
one na nieruchomościach z terenu Gminy Cieszanów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady 
Miejskiej w Cieszanowie. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXI/74/2012 Rady Miejksiej w Cieszanowei za dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Cieszanowie 

mgr Stanisława Chomyszyn
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