
 

 

UCHWAŁA NR XXX/215/16 

RADY GMINY MEDYKA 

z dnia 20 października 2016 r. 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

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

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, Rada Gminy Medyka uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian  za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności: 

1) rodzaj i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, 

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK. 

§ 2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszoną przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Medyka, odbierane będą odpady komunalne określone w § 3 

ust. 1 oraz przyjmowane do PSZOK-u odpady określone w § 5 ust. 1 i 2. 

§ 3. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości jako zmieszane odpady komunalne 

oraz według podziału na następujące frakcje: 

1) Tworzywa sztuczne, 

2) Szkło (bezbarwne i kolorowe), 

3) Papier i tektura, 

4) Metale, 

5) Opakowania wielomateriałowe, 

6) Przeterminowane leki i chemikalia, 

7) Zużyte baterie i akumulatory, 

8) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) Odpady budowlane i rozbiórkowe, 

10) Zużyte opony, 
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11) Odpady biodegradowalne w tym odpady zielone, 

12) Odpady wielkogabarytowe, 

13) Popioły. 

2. Ustala się odbiór oraz możliwość dostarczenia do PSZOK każdej ilości odpadów komunalnych 

zebranych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za wyjątkiem odpadów 

budowlanych lub rozbiórkowych, które odbierane będą na zasadach opisanych w § 6. 

3. Odpady wymienione w ust. 1 odbierane będą przez podmiot odbierający odpady komunalne zgodnie 

z harmonogramem ustalonym przez Gminę Medyka. 

4. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania, segregacji odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich 

odbioru określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Medyka. 

§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Medyka: 

1) odbieranie odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości będzie prowadzone jeden raz na dwa 

tygodnie z budynków jednorodzinnych, a z budynków wielorodzinnych 1 raz w tygodniu, 

2) odpady komunalne segregowane typu: szkło, metal, tworzywa sztuczne, papier, opakowania 

wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji odbierane będą raz w miesiącu w systemie workowym, 

3) punkt selektywnej zbiórki odpadów będzie świadczył usługi w drugi i czwarty poniedziałek, w godzinach 

od 7:00 do 10:00, 

4) na osiedlach wielorodzinnych postawione zostaną pojemniki do selektywnej zbiórki szkła i plastiku 

typu „pet". 

2. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 odbierane będą zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 

komunalnych. 

§ 5. 1. Do PSZOK-u właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Medyka w ramach 

ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi we własnym zakresie mogą dostarczać: 

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

2) zużyte baterie i akumulatory, 

3) przeterminowane leki, 

4) chemikalia, 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

6) zużyte opony. 

7) odpady zielone, 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

2. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny. 

3. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. 

4. Transport odpadów do PSZOK dostarczający zapewnia we własnym zakresie. 

§ 6. Ustala się iż odpady budowlane lub rozbiórkowe będą przyjmowane od każdego właściciela 

nieruchomości zamieszkałej w ilości 1000kg na rok. Na każdą ilość powyżej 1000kg odpadów budowlanych 

lub rozbiórkowych właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest zawrzeć odrębną umową 

(za dodatkową opłatą) z podmiotem wykonującym usługi. 

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości może zgłosić do Wójta Gminy Medyka niewłaściwe świadczenie usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego 

punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia i winno ono zawierać: 

1) imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego i numer telefonu, 
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2) opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem daty, czasu i miejsca oraz wskazanie ewentualnych 

środków dokumentujących ww. nieprawidłowości. 

3. Zgłoszenia można dokonać: 

1) telefonicznie pod numerem telefonu: 16 6715 391, 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: medyka@medyka.itl.pl, 

3) osobiście w Urzędzie Gminy w Medyce, pokój nr 39, 

4) listownie na adres: Urząd Gminy w Medyce, 37-732 Medyka. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Medyka. 

§ 9. Uchyla się Uchwałę nr XXVII/199/16 Rady Gminy Medyka z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXVII/169/12 z dnia 19 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 (Dz. Urz. Woj. Podk. 2013. Poz. 165). 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

Przewodniczący Rady 
 

Stanisław Drymajło 
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