
 
 

UCHWAŁA Nr XXVI/337/16 
RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia 29 listopada 2016 r. 
 

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych 

odpadów. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  

art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w zakresie 

częstotliwości odbierania  odpadów komunalnych 

 

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych  

na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne i zagospodarowywania tych odpadów.  

  

§ 2. 

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

komunalnymi: 

1) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą: 

   a) odpady komunalne zebrane w sposób nieselektywny (odpady zmieszane); 

   b) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: szkło białe, szkło kolorowe, papier  

(np. tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury), tworzywa sztuczne (np. plastik 

opakowania z plastiku), opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po napojach, mleku), 

metale, popiół i żużel,   

   c) z miejsc zbiórek doraźnych: zebrane w sposób selektywny meble i inne odpady 

wielkogabarytowe,  zużyte  opony, przeterminowane  lekarstwa,   zużyty   sprzęt  elektryczny  

i elektroniczny, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz inne odpady niebezpieczne 

wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych za wyjątkiem azbestu. 

2) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanym dalej PSZOK) 

przyjmowane są odpady zebrane w sposób selektywny: szkło bezbarwne i szkło kolorowe, papier 

(np. tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury), tworzywa sztuczne (np. plastik, 

opakowania z plastiku), opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po napojach, mleku), 

metale, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, 

zużyte baterie i akumulatory oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów 

komunalnych za wyjątkiem azbestu. 

 

§ 3. 

1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 

1) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami 

jednorodzinnymi na terenach miejskich –  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16793509#art(18)ust(2)pkt(15)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16793509#art(40)ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/16797931#art(6(r))ust(3)


2) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami 

wielolokalowymi –  nie rzadziej niż raz na tydzień, 

3) z zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich odpady odbierane będą w miesiącach:  

od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia - raz w miesiącu, natomiast  

w miesiącach od maja do września – dwa razy w miesiącu, 

4) odpady zebrane w ramach zbiórki doraźnej w dniach odbioru odpadów komunalnych 

oddzielnym transportem, w miesiącach: maj i wrzesień,  

5) przeterminowanych leków na bieżąco w aptekach położonych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 

w godzinach ich pracy, 

6) zużytych baterii na bieżąco w szkołach i urzędach na terenie Gminy Ustrzyki Dolne  

w godzinach ich pracy. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanych odbywać się 

będzie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, z którym Gmina Ustrzyki Dolne zawrze 

umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w terminach ustalonych  

w harmonogramie. 

3. Odbiorowi podlegają odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1, gromadzone  

w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub workach oznaczonych odpowiednim rodzajem 

zbieranych odpadów komunalnych oraz kodami kreskowymi, identyfikującymi właściciela 

nieruchomości. 

4. Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych dostarczy właścicielom nieruchomości pierwsze kody 

kreskowe z podziałem na kody kreskowe „ZMIESZANE” i kody kreskowe „SEGREGACJA”. 

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zaopatrzyć się w dodatkowe kody kreskowe  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1. 

 

§ 4. 

1. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają odpady 

komunalne zebrane w sposób selektywny do punktu PSZOK. 

2. PSZOK zlokalizowany jest w Ustrzykach Dolnych, przy ul. Przemysłowej 16. 

3. Godziny otwarcia PSZOK udostępnione będą w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 

4. Przekazane do PSZOK odpady zebrane w sposób selektywny zostaną przyjęte nieodpłatnie  

po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz ostatniego dowodu wniesienia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy w celu wypełnienia odpowiedniego 

formularza. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty pracownik 

PSZOK może potwierdzić telefonicznie tę informację u uprawnionego pracownika Urzędu 

Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 

 

§ 5. 

1. Właściciele nieruchomości mogą zgłosić do Burmistrza Ustrzyk Dolnych niewłaściwe 

świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego punkt PSZOK: 

1) elektronicznie na adres e-mail: gkm@ustrzyki-dolne.pl, 

2) osobiście w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska:  

  a) Kierownik Wydziału pok. nr 14; 

  b) pracownicy wydziału zajmujący się gospodarką odpadami pok. nr 22. 

 

 

 

 



 

 

§ 6. 

Traci moc Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r.  

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, Uchwała  

Nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr V/30/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz Uchwała 

Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr V/30/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w ramach odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów. 

 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, 

z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 


