
UCHWAŁA NR XVII/142/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 27 listopada 2019 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 2019 poz. 5061)) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010) Rada Miejska w Nowej 
Dębie uchwala, 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. Postanawia się, że Gmina Nowa Dęba dla nieruchomości zamieszkałych przejmuje obowiązek 
zapewnienia pojemników na odpady komunalne, w tym worków, spełniających wymagania określone 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba.  Dla nieruchomości 
niezamieszkałych Gmina przejmuje obowiązek zapewnienia worków na odpady komunalne określone 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba.

3. 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.

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać urządzenia na odpady w takim stanie 
sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód
i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności utrzymywania ich w czystości 
oraz okresowego dezynfekowania, zwłaszcza w okresie letnim.

§ 3. Określa się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej na terenach wiejskich:

a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

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

c) bioodpady – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej 
niż raz na dwa tygodnie,

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

2) z obszarów zabudowy wielolokalowej na terenach miejskich:
a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz na tydzień,
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
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c) bioodpady – nie rzadziej niż raz na tydzień,
d) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  - nie rzadziej niż raz w roku,

3) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej na terenach miejskich :
a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
c) bioodpady – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej 

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

4) z obszarów, na których  nie zamieszkują mieszkańcy:
a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) bioodpady – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej 

niż raz na dwa tygodnie,
c) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
5) z miejsc zgromadzeń publicznych, targowisk, giełd, imprez sportowych i artystycznych itp. - 

codziennie lub nie później niż do 12 godzin od zakończenia imprezy,
6) z koszy ulicznych - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. W przypadku bioodpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych podczas jednorazowego odbioru odpadów komunalnych odebrane zostaną nie więcej 
niż 2 pojemniki/worki o pojemności 120 l.

§ 4. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odbierane będą raz 
w roku w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów.

§ 5. Odpady niebezpieczne, baterie i akumulatory, żarówki i świetlówki, opakowania po olejach 
silnikowych, smarach, opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po aerozolach przekazać 
można do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przeterminowane leki, igły, 
strzykawki przekazać można do punktów wskazanych w Regulaminie.

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

§ 7. 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, książki, gazety, opakowania z papieru i tektury itp.),
2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
3) szkło (w tym opakowania ze szkła),
4) odpady wielkogabarytowe (w tym meble),
5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstałe w trakcie bieżących 

remontów niewymagających odpowiednich decyzji (pozwolenie bądź zgłoszenie robót budowlanych) 
– 5 szt./120 l/rok/gospodarstwo domowe,

6) zużyte baterie,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – pod warunkiem że sprzęt jest kompletny,
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8) zużyte opony – 4 szt. na rok na mieszkańca.
9) odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, odpadowe oleje, pozostałości po środkach 

ochrony roślin i opakowania po tych środkach i innych niebezpiecznych używanych w gospodarstwie),
10) 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 igieł i strzykawek,

11) bioodpady,
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.

§ 8. 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).

§ 9. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zaistnienia 
zdarzenia.

2. Zgłoszenia można składać:
1) osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, w pok. 216,
2) pisemnie, na adres Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba,
3) telefonicznie - numer telefonu 15 846 2671 w. 216.

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 11. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/348/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 września 

2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

 
 

I Wiceprzewodniczący Rady

Tomasz Wolan

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 poz. 1309, poz. 1696, 
poz. 1815.
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