
UCHWAŁA NR XXII/61/2012
RADY GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 28 grudnia 2012 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy 
Wielkie Oczy, uchwala co następuje: 

§ 1. 

Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości. 

§ 2. 

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne obowiązani są do 
pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie 
czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

2. Wprowadza się system segregacji odpadów z podziałem na odpady „mokre” i odpady „suche”. 

1) Do pojemnika lub worka na odpady „mokre” należy wrzucać odpady komunalne ulegające biodegradacji 
i odpady zielone. 

2) Do pojemnika lub worka na odpady „suche” należy wrzucać papier, makulaturę, metale, tworzywa sztuczne, 
odpady wielomateriałowe, szkło. 

3. Właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali segregacji odpadów komunalnych pozbywają się 
zmieszanych odpadów komunalnych. 

4. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady 
komunalne odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach z umieszczonym na 
nich czytelnym numerem identyfikacyjnym podatnika nadanym przez Urząd Gminy Wielkie Oczy podczas 
składania deklaracji, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady. 

5. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności przez ich wystawienie poza teren 
nieruchomości przy drogach publicznych wyznaczonych do przejazdu śmieciarek. 

6. Odpady komunalne zmieszane i segregowane wywożone będą w oddzielnych pojazdach specjalistycznych 
przez odbiorcę odpadów. 

§ 3. 

Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości oraz częstotliwość ich odbierania określa się 
następująco: 

1. Właściciele nieruchomości, określeni w § 2 ust.1 obowiązani są do pozbywania się: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz 
w miesiącu, wyłącznie w pojemnikach z tworzywa sztucznego oznaczonych numerem identyfikacyjnym 
podatnika o pojemności 120 litrów lub w workach o pojemności 120 litrów, w które wyposażą swoją 
nieruchomość, 
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2) segregowanych odpadów komunalnych „mokrych” z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz na kwartał; 
odpady podlegające segregacji tzw. „mokre”, wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1, gromadzone mają być w workach 
foliowych o dowolnej pojemności i kolorze, w które zaopatrzą się właściciele nieruchomości, 

3) segregowanych odpadów komunalnych „suchych” z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz na miesiąc; 
odpady podlegające segregacji tzw. suche, wymienione w § 2 ust. 2 pkt 2, gromadzone mają być 
w przeźroczystych workach foliowych dostarczanych przez firmę wywozową, w kolorach: 

- niebieski - papier i tektura; 

- żółty - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; 

- biały - szkło białe; 

- zielony - szkło kolorowe; 

- czerwony - metal. 

4) odpadów wielkogabarytowych - raz w roku w październiku podczas zbiórki organizowanej przez Urząd Gminy 
Wielkie Oczy z terenu całej gminy, 

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, AGD, baterii - raz w roku w czerwcu podczas zbiórki 
organizowanej przez Urząd Gminy Wielkie Oczy z terenu całej gminy, 

6) farb, lakierów, środków ochrony roślin - raz w roku w listopadzie podczas zbiórki organizowanej przez Urząd 
Gminy Wielkie Oczy z terenu całej gminy, 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe raz w roku we wrześniu podczas zbiórki organizowanej przez Urząd Gminy 
Wielkie Oczy z terenu całej gminy. 

§ 4. 

Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywane przez odbiorcę na 
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów lub na instalacjach zastępczych określonych w Wojewódzkim 
Planie Gospodarki Odpadami. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielkie Oczy. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Wielkie Oczy 

Antoni Mach
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