
UCHWAŁA NR XXXI/281/2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 17 kwietnia 2013 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15911) ) oraz art. 6r ust. 3 oraz ust. 2a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 
r. poz. 3912) ), Rada Miejska w Nowej Dębie u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowa Dęba 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
odebrana zostanie każda ilość odpadów komunalnych. 

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 
odebrana zostanie każda ilość powstałych na danej nieruchomości odpadów komunalnych 
wynikająca z ilości i pojemności pojemników wskazanych przez właściciela nieruchomości 
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wypełnionej 
w oparciu o zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba. 

3. Postanawia się, że Gmina Nowa Dęba przejmuje obowiązek zapewnienia pojemników na 
odpady komunalne, w tym worków, spełniających wymagania określone w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba. 

4. Postanawia się, że Gmina Nowa Dęba przejmuje obowiązek zapewnienia mycia 
i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne za pomocą zintegrowanych z pojazdami 
wywożącymi odpady urządzeń ciśnieniowych z zamkniętym obiegiem wody, uniemożliwiającym 
przedostawanie się odcieków do środowiska, z częstotliwością dwa razy w roku. 

§ 3. Określa się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej : 

a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

c) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – nie rzadziej niż raz w roku, 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz w roku, 

e) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej: 

a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, 

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 

c) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – nie rzadziej niż raz w roku, 
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d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz w roku, 

e) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

3) z miejsc zgromadzeń publicznych, targowisk, giełd, imprez sportowych i artystycznych itp. - 
codziennie lub nie później niż do 12 godzin od zakończenia imprezy, 

4) z koszy ulicznych - nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

§ 4. Odpady, o których mowa w §3 będą odbierane z terenu nieruchomości od poniedziałku 
do soboty, w godzinach 700 – 1500, z wyłączeniem dni świątecznych. 

§ 5. 1. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszkańcy Gminy 
Nowa Dęba mogą przekazywać bezpłatnie, własnym staraniem, odpady komunalne zebrane 
w sposób selektywny, w tym: 

1) papier i tektura (czasopisma, gazety, opakowania z papieru i tektury itp.), 

2) tworzywa sztuczne (folia, opakowania z tworzyw sztucznych itp.), 

3) szkło z podziałem na szkło białe i kolorowe (w tym opakowania ze szkła), 

4) metale żelazne i nieżelazne, 

5) odpady wielkogabarytowe, 

6) odpady budowlane powstałe w trakcie bieżących remontów niewymagających odpowiednich 
decyzji (pozwolenie bądź zgłoszenie robót budowlanych), 

7) zużyte baterie, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) opony, 

10) odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, odpadowe oleje, pozostałości po 
środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach i innych niebezpiecznych używanych 
w gospodarstwie), 

11) innych odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, 

12) odzież i tekstylia. 

2. Zarządzający Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), może 
odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie zostały wytworzone 
na terenie nieruchomości, z terenu gminy Nowa Dęba. 

3. Przekazujący odpady powinien posiadać dowód osobisty i ostatni dowód wniesienia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, celem okazania go na żądanie obsługi PSZOK. 

4. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych zostanie podana na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz 
do publicznej wiadomości. 

§ 6. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, które nie zostały posegregowane zgodnie 
z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa 
Dęba, traktowane będą jako odpady nie segregowane (zmieszane). 

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

§ 8. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Budżetowa oraz Rolnictwa, 
Melioracjii Ochrony Środowiska. 
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§ 9. Uchyla się Uchwałę Nr XXX/265/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 marca 
2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Wojciech Serafin

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r., Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 
r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. 
poz. 567 oraz z 2013 r. poz.153.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz.951 oraz 
z 2013 r. poz. 21 i poz. 228.
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