
UCHWAŁA NR XXXVII/238/21 

RADY GMINY GORZYCE  

z dnia 27 lipca 2021 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, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6r 

ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku  

w gminach  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu, Rada Gminy Gorzyce 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług przez Gminę Gorzyce  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:  

a) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  

         nieruchomości;  

b) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów  

        Komunalnych;  

c) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. 

§ 2 

1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

z nieruchomości zamieszkałych, odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) papieru i tektury; 

2) szkła; 

3) opakowań wielomateriałowych; 

4) tworzywa sztucznego; 



5) metali; 

6) bioodpadów; 

7) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

8) zużytych baterii i akumulatorów; 

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

11) zużytych opon; 

12) popiołu; 

oraz zmieszanych odpadów komunalnych nie zawierających odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych. 

2. Ustala się, iż z nieruchomości zamieszkałych odebrana zostanie każda ilość powstałych na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem § 3. 

§ 3 

1. Właściciel nieruchomości może oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały  

w gospodarstwie domowym w wyniku przeprowadzenia drobnych robót niewymagających 

pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty w ilości  

do 0,5 m3 na rok na 1 mieszkańca. 

2. Zużyte opony pochodzące z gospodarstwa domowego właściciel nieruchomości może 

przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości do 4 sztuk  

w danym roku kalendarzowym. 

§ 4 

Ustala się minimalne częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych: 

1) odpady zmieszane: 

a) w zabudowie jednorodzinnej: 

 w miesiącach kwiecień – październik raz na dwa tygodnie; 

 w miesiącach listopad – marzec raz w miesiącu; 

b) w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu; 

2) bioodpady stanowiące odpady komunalne; 

a) w zabudowie jednorodzinnej: 

 w miesiącach kwiecień – październik raz na dwa tygodnie; 

 w miesiącach listopad – marzec raz w miesiącu; 



b)  w zabudowie wielorodzinnej – raz na tydzień; 

– lub na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

3) odpady: papieru i tektury, szkła, opakowań wielomateriałowych, tworzywa  

          sztucznego i metali: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – raz w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – raz na tydzień; 

         – lub na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów; 

4) odpady: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii  

i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – cztery razy w roku - 

po uprzednim zgłoszeniu lub na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych; 

5) odpady: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon – cztery razy  

w roku – po uprzednim zgłoszeniu bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych; 

6) popiół z nieruchomości zamieszkałych należy gromadzić wyłącznie w workach lub 

kontenerach, który odbierany będzie w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz w miesiącu 

lub oddawać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ; 

7) odpady niebezpieczne należy oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe należy oddawać do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych; 

9) odpady tekstyliów i odzieży należy oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych; 

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 należy 

oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 5 

1. Wyznacza się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

2. Odpady będą przyjmowane we wtorki w godz. od 12.00 do 18.00 oraz piątki w godz. 

od 10.00 do 14.00. 

3. Lokalizacja punktu o którym mowa w ust.1 zostanie określona przez Wójta Gminy 

Gorzyce i podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 



4. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi do punktu selektywnej zbiórki można dostarczyć wymienione  

w §2 pkt 1 – 12, §3 oraz §4 pkt 7,9,10. 

5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczyć usługi 

odbierania odpadów w terminach określonych zgodnie z ust. 2. 

6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych lub prowadzącego punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać: 

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Gorzycach, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, 

pok.   nr 6, 

2) pisemnie, na adres Urzędu Gminy w Gorzycach, ul. Sandomierska 75, 39-432 

Gorzyce 

3) telefonicznie, pod numerem telefonu 15 836-20-75 wew. 22 

4) na adres e-mail ug@gminagorzyce.pl 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XXIX/1181/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 grudnia 2020 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 
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