UCHWAŁA NR XLV/610/13
RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stalowa Wola 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 zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych lub następujących frakcji segregowanych odpadów
komunalnych:
1) mokrych,
2) suchych,
3) surowcowych,
4) zielonych,
5) popiołu,
6) pozostałych odpadów, według harmonogramu ustalonego przez podmiot odbierający odpady lub przez Gminę
Stalowa Wola.
2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy odebrana zostanie każda
ilość powstałych na danej nieruchomości zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych lub
następujących frakcji segregowanych odpadów komunalnych:
1) mokrych,
2) suchych,
3) zmieszanych,
4) surowcowych,
5) pozostałych odpadów, według harmonogramu ustalonego przez podmiot odbierający odpady lub przez Gminę
Stalowa Wola,
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 Stalowa Wola.
3. Ustala się, że przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych zapewnia elektroniczną lokalizację i identyfikację pojemników oraz system pomiaru masy odpadów
z poszczególnych pojemników i punktów odbioru, zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola.
4. Ustala się, że przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych zapewnia pojemniki na odpady komunalne, w tym worki wraz ze stelażami, spełniające wymagania
określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stalowa Wola.
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5. Ustala się, że przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych zapewnia mycie i dezynfekcję 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 zgodną z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Stalowa Wola.
§ 3.
1. Określa się następujące częstotliwości odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi:
a) odpady zmieszane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) odpady suche nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
c) odpady mokre nie rzadziej niż raz w tygodniu,
d) odpady surowcowe zbierane selektywnie nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie,
e) odpady zielone zbierane poza pojemnikiem na frakcję mokrą, wyłącznie w okresie od połowy kwietnia do
końca listopada (w zależności od warunków pogodowych) - na żądanie, jednak nie częściej niż raz
w miesiącu kalendarzowym.
f) pozostałe odpady, wg ustalonego harmonogramu, nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym.
2) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:
a) odpady zmieszane nie rzadkiej niż raz na dwa tygodnie,
b) odpady suche nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
c) odpady mokre nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
d) odpady surowcowe zbierane selektywnie w workach, nie rzadziej niż raz w miesiącu,
e) odpady zielone zbierane poza pojemnikiem na frakcję mokrą, wyłącznie w okresie od połowy kwietnia do
końca listopada (w zależności od warunków pogodowych) – co dwa tygodnie, według harmonogramu,
f) popiół zbierany w pojemnikach metalowych raz w miesiącu, w okresie od października do końca kwietnia,
g) pozostałe odpady według ustalonego harmonogramu, nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym.
2. Określa się następujące częstotliwości odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
1) odpady zmieszane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
2) odpady suche nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
3) odpady mokre nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
4) odpady surowcowe zbierane selektywnie nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie,
5) pozostałe odpady według harmonogramu ustalonego przez podmiot odbierający odpady lub przez Gminę
Stalowa Wola.
§ 4.
1. Odpady, o których mowa w §3 będą odbierane z terenu nieruchomości od poniedziałku do piątku,
w godzinach 700 – 1500, z wyłączeniem dni świątecznych. Tylko w sytuacjach wyjątkowych(np. nagromadzenie
zwiększonej ilości odpadów) odbiór odpadów może mieć miejsce w innym terminie.
2. O harmonogramach odbierania odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, właściciele nieruchomości będą
informowani w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu
Miasta Stalowej Woli www.stalowawola.pl.
3. Odbieranie pozostałych odpadów komunalnych powstałych na terenach, na których zamieszkują
mieszkańcy, odbywać się będzie metodą tzw. wystawek.
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4. Odpady, o których mowa w ust. 3 odbierane będą wyłącznie w określonym dniu odbioru, jeżeli będą
wystawione:
1) przed posesją w miejscu dostępnym i niestwarzającym zagrożenia– w przypadku nieruchomości zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi,
2) przy punktach gromadzenia odpadów – w przypadku nieruchomości pozostałych.
5. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszkańcy Gminy Stalowa Wola
mogą przekazywać bezpłatnie 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.
6. Zarządzający Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), może odmówić przyjęcia
odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie zostały wytworzone na terenie nieruchomości na której
zamieszkują mieszkańcy.
7. Przekazujący odpady powinien posiadać dowód osobisty lub ostatni dowód wniesienia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi celem okazania go na żądanie obsługi PSZOK.
§ 5.
Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stalowa Wola będą przekazywane
do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – stosownie do poszczególnych frakcji –
w celu przygotowania do odzysku, w tym recyklingu, poprzez mechaniczne przetwarzanie (sortowanie) oraz
biologiczne przetwarzanie (kompostowanie i fermentację). Odpady nienadające się do odzysku spełniające
określone kryteria, będą unieszkodliwiane poprzez składowanie.
§ 6.
Uchyla się uchwałę Nr XLI/557/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu 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.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
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§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Stalowej Woli
Antoni Kłosowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.), ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Rada Miejska w Stalowej Woli podjęła w dniu 28
grudnia 2012r. Uchwałę Nr XLI/557/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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.
W związku z przyjęciem w dniu 25 stycznia 2013r. Uchwały Nr XLII/568/13 w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku w Gminie Stalowa Wola, istnieje potrzeba uchylenia powyższej uchwały
i podjęcia nowej uchwały o zmienionej treści, dostosowanej do powyższego Regulaminu.
Należy zaznaczyć że nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21), która weszła w życie w dniu 5 marca 2013r.
pozwala na przejęcie od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3. Obowiązki powyższe
może przejąć gmina, wyłącznie jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym rekomenduje się Radzie Miejskiej w Stalowej Woli podjęcie tej uchwały.
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