
UCHWAŁA NR xxxvlI/z1 8/2012
RADY GMINY CZARNA

zdnia3 I grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania Ęch odpadów.

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z |3 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z2012r.poz.391i)orazart.40 ust. l ustawy z8marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z20Oil r' Nr l42,
poz. l59L zpóźn. zm.) Rada Gminy Czarnauchwala, co następuje:

s 1. l. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

l) z terenu nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy odbierane będą:

a) odpady komunalne zmięszane - w każdej ilości,

b) zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowychodpad ów komunalnych ulegających biodegradacji l bez odpadów zielonych/, wtym
odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji - w kaŻdej ilości;

2) z miejsc zbióręk dorźnych: zebrane w sposób selektywny zuŻyĘ sprzęt elektryczny i elektroniczny, ZLlŻytę
opony-wkazdej ilości;

3) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych: zebrane w sposób selekĘwny odpady ze szkła,
papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych' przeterminowane lęki i chemikalia,
zuŻyte baterie i akumulatory, odpady budowlane irozbiórkowe, ZUŻytę opony' odpady mebli i inne odpady
wielkogabarytowe, zuŻyty sprzęt elektryczny i ęlektroniczny, odpady zielone _ w każdej ilości.

$ 2. l. Ustala się następującą częstotliwoŚć odbięrania odpadów komunalnych zmieszanych:

1) z terenu nieruchomości, na których zanrieszkują mieszkańcy zabudowanych budynkami jednorodzinnymi -
jeden raz na miesiąc,

Ż) z terenu nięruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi_
jeden raz na dwa Ęgodnie

2. Ustala się następującączęstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zebranych selektywnie:

l) odpadów następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych,
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji, z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanych budynkami
jednorodzinnymi _ jeden raz na miesiąc,

2) z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy' zabudowanych budynkami wielolokalowymi _
jeden raz na dwa tygodnie;

3) zuŻytego sprzętu elektrycznego i ęlektronicznego, ,zuŻytych opon zbieranych w ramach zbiórki doraŹnej,
poprzedzonej ogłoszeniem określającym termin, miejsce i rodzaj odbieranych odpadów _ jeden raz w roku;

4) papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych. odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, przeterminowanych
leków i chemikaliów, zuŻytych baterii i akumulatorÓw, zuŻytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego,
mebli iinnych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych' zuĄltych opon,
odpadów zielonych, popiołów i ŻuŻli z domowych palenisk poprzez dostarczanie do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych_ raz w tygodniu' w sposób określony w $ 3,

5) przeterminowanych leków, zuĄtych baterii, zuŻytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego' papieru' metali
i szkła - na bieząco w godzinach otwarcia punktów skupu, sprzedaŻy oraz zbieraniawyznaczonych na terenie
gminy.
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3. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych następuje przy uwzględnieniu następujących czynników
odbiór odpadów o których mowa w $2 ust. l i 2 nie moze następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od
pracy.

4. odbieranie odpadów o których mowa w $2 ust. l i 2 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym pruez
przedsiębiorcę odbierającego odpady, z którym Gmina Czarna zawarła umowę na odbiór lub na odbiór
i zagospodarowane odpadów.

$ 3. l. Do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych mozna bezpłatnie przekaqwać następujące
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zuŻyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zuĄte opony, odpady
zielone, popiofy i ŻuŻle z domowych palenisk.

2' Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadcryć będzie usługi w piątek w godzinach od
r 2.00 - rs.00.

3' Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają odpady komunalne Zebrane
w sposób selektywny do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

$ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

$ 5. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Podkarpackiego.

P rzew odniczący Rady Gm i ny
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