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UCHWAŁA NR XXIX/262/12 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

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

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. 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 2012 r. poz. 391) 
 
Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 
 
 

§1 
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w ramach odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne  
i zagospodarowywania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
 

§2 
Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zebranych przez właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
 
 

§3 
1. Ilość i wielkość pojemników oraz worków służących do gromadzenia odpadów 

komunalnych, odbieranych w ciągu miesiąca od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość i wynosi: 
a)  dla nieruchomości zamieszkanej przez 1-2 osoby: 1 pojemnik o pojemności 0,11 m3 

lub 2 worki o pojemności 60 l.; 
b) dla nieruchomości zamieszkanej przez 3-4 osoby:  2 pojemniki o pojemności 0,11 m3 

lub 4 worki o pojemności 60 l.;  
c) dla nieruchomości zamieszkanej przez 5-6 osób: 3 pojemniki o pojemności 0,11 m3 

lub 6 worków o pojemności 60 l.; 
d) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób: jak w pkt c) oraz 

dodatkowo 1 pojemnik o pojemności 0,11 m3 lub 2 worki o pojemności 60 l. na każde 
kolejne 2 osoby; 

e) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych: urządzenie o pojemności 0,11m3 na 
jedno gospodarstwo domowe.  
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2. Ilość i wielkość worków służących do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, 
odbieranych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust.1 pkt a) – d) wynosi na 
każdą osobę: 1 worek o pojemności 120 l. na 1 miesiąc na papier,  1 worek  
o pojemności 120 l. na 1 miesiąc na tworzywa sztuczne, 1 worek o pojemności 90 l. na 3 
miesiące na opakowania szklane bezbarwne, 1 worek o pojemności 90 l. na 3 miesiące na   
opakowania szklane kolorowe, 1 worek o pojemności 60 l. na 6 miesięcy na odpady 
niebezpieczne. 

3.  Ilość i wielkość pojemników służących do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, 
odbieranych w ciągu miesiąca od właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust.1 pkt 
e) wynosi: 5 pojemników typu Igloo o pojemności 1,5 m3, po jednym na odpowiednią 
frakcję odpadów: makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania szklane bezbarwne, 
opakowania szklane kolorowe, odpady niebezpieczne. 

4. Odpady komunalne zebrane w ilości większej niż określona w ust. 2, właściciele 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie  
w dodatkowo otrzymanych w tym celu workach. Podmiot odbierający odpady komunalne, 
zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie worki na odpady w ilości odpowiadającej 
potrzebom danej nieruchomości.   

 
 

§4 
Ilość i wielkość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych, odbieranych 
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne wynosi: 

1) dla szkół, przedszkoli i żłobków: urządzenie o pojemności 1,1 m3 na każde 200 dzieci, 
uczniów korzystających z placówki; 

2) dla obiektów świadczących usługi hotelarskie (noclegowe): urządzenie o pojemności 
1,1 m3 na każde 20 miejsc noclegowych; 

3) dla lokali handlowych: urządzenie o pojemności 1,1 m3 na każde 100 m2 powierzchni 
użytkowej; 

4) dla lokali gastronomicznych: urządzenie o pojemności 1,1 m3 na każde 30 miejsc 
konsumpcyjnych; 

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych: urządzenie o pojemności 
1,1 m3 na każde 20 osób zatrudnionych w zakładzie pracy; 

6) dla ogrodów działkowych: urządzenie o pojemności 0,11 m3 na jedną działkę; 
7) dla garaży: urządzenie o pojemności 0,11 m3 na jedno miejsce postojowe; 
8)  dla zarządców dróg: 1 pojemnik o pojemności 60 l. przypadający na 100 mb ciągu 

komunikacyjnego pieszego i obszaru drogowego przejścia granicznego w Krościenku; 
9)  dla pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne: 1 pojemnik o pojemności 1,1 m3; 
10) dodatkowo dla nieruchomości wymienionych w pkt 1 – 6 i 9: pojemniki o pojemności  

1,5 m3, po jednym na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób 
selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania szklane bezbarwne, 
opakowania szklane kolorowe, odpady niebezpieczne. 

 
 

§5 
1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest 

dokonywać odbioru odpadów według ustalonego przez siebie harmonogramu, przy 
uwzględnieniu postanowień niniejszego paragrafu.  

2. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o zabudowie jednorodzinnej: 
a) na terenach miejskich odpady odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 
b) na terenach wiejskich odpady odbierane są nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 
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3. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o zabudowie wielorodzinnej 
odpady odbierane są nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu. 

4. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,  
odpady odbierane są nie rzadziej niż raz w tygodniu, z wyjątkiem nieruchomości,  
o których mowa w §4 pkt 7. 

5. Z pojemników na odpady umieszczonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych odpady 
odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. 

6. Z nieruchomości, o których mowa w §4 pkt 7 odpady odbierane są nie rzadziej niż dwa 
razy w roku, łącznie z odbiorem innych odpadów powstających na nieruchomościach 
wymienionych w ust. 2 – 4. 

 
 

§6 
1. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt 

elektroniczny i elektryczny, chemikalia, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, opony, 
metale, meble i odpady wielkogabarytowe, przeterminowane lekarstwa oraz inne odpady 
niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, odbierane są z terenu 
nieruchomości dwa razy w roku w miesiącach: maj i wrzesień w dniach odbioru odpadów 
komunalnych, oddzielnym transportem i przekazywane do specjalnie utworzonego punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje nieodpłatnie, 
dostarczone we własnym zakresie, gromadzone w sposób selektywny odpady obejmujące: 
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia, zużyte akumulatory, ogniwa i 
baterie, opony, metale, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady zielone i odpady 
ulegające biodegradacji (nie dotyczy odpadów gromadzonych w kompostownikach), 
przeterminowane lekarstwa oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia 
odpadów komunalnych. 

3. Odpady niebezpieczne należy zbierać do przeznaczonych do tego celu worków lub 
pojemników. 

4.  Do punktu wymienionego w pkt.1, za dodatkową opłatą, w drodze zgłoszenia konieczności 
odbioru, należy przekazać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne: budowlane i 
rozbiórkowe z prowadzonych samodzielnie remontów. 

 
 

§7 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
 
 

§8 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
 


