
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/131/2016 

RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE 

z dnia 20 maja 2016 r. 

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

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

przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18ust 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 

gminnym ( Dz.U. z 2016 r poz 446) oraz art. .6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września1996 r o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tj Dz. U. z 2016 r poz. 250, ze zm ) , 

Rada Miejska w  Zaklikowie uchwala, co następuje: 

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

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

przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności ilość odpadów 

komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwości ich odbierania  oraz sposób 

świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,. 

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zmieszanymi odbierane będą odpady komunalne w każdej ilości od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i w ilości zadeklarowanej pojemników od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych. 

2. Odpady komunalne będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych oraz przyjmowane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do którego będą 

dostarczone przez właścicieli nieruchomości. 

3. Odbiór odpadów komunalnych , o których mowa w ust 1, prowadzony będzie z następującą 

częstotliwością: 

a) komunalne odpady zmieszane  i biodegradowalne bezpośrednio od właścicieli nieruchomość zamieszkałych 

z zabudową jednorodzinną nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 

b) komunalne odpady zmieszane i biodegradowalne bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych-zgodnie z zadeklarowaną częstotliwością, nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

c) odpady  selektywne tj papier i tektura, szkło , tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe 

bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie rzadziej niż raz na miesiąc 

a dodatkowo samodzielnie dostarczane do PSZOK; 
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d) pozostałe segregowane odpady komunalne tj wielkogabarytowe, , zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, niebezpieczne takie jak farby, kleje, rozpuszczalniki, 

odpadowe oleje, pozostałości po środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach i innych 

niebezpiecznych używanych w gospodarstw), chemikalia, odzież i tekstylia, odpady budowlane 

i rozbiórkowe , popiół będą przyjmowane do PSZOK zgodnie z regulaminem prowadzenia PSZOK  ; 

e) przeterminowane leki zbierane będą wyłącznie w specjalnych pojemnikach umieszczonych w punktach 

aptecznych funkcjonujących na terenie gminy; 

f) odpady „zielone” pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych ,ogrodów właściciele nieruchomości 

zagospodarowują poprzez kompostowanie  na własny użytek lub przekazują do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych  zgodnie z regulaminem prowadzenia PSZOK. 4  Odpady określone w ust 3 pkt a), 

b) i c) odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemnikach 

i workach  określonych w §8  regulaminu utrzymania czystości  i porządku  na terenie Gminy Zaklików 

wg harmonogramu ustalonego z przedsiębiorcą odbierającym odpady. 

§ 3. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Zaklikowie przy ul. Targowej 2. 

2. Zasady przyjmowania poszczególnych selektywnych frakcji odpadów komunalnych w PSZOK określa 

regulamin prowadzenia  PSZOK stanowiący załącznik 1 do uchwały i udostępniony do publicznej wiadomości 

na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego tj. www.zaklikow.pl oraz w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

3. Transport odpadów  komunalnych do PSZOK zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie. 

§ 4. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli do Urzędu Miejskiego w Zaklikowie 

referatu gospodarki komunalnej w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem 

reklamacji. 

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust 1 mogą być dokonywane w formie: 

a) pisemnej (tym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@zaklikow.pl), 

b) telefonicznej na numer 15\ 873 84 05 , 

c) ustnie do protokołu, który podpisują zgłaszający i przyjmujący zgłoszenie. 

3. Ustala się prowadzenie  pisemnego rejestru w/w zgłoszeń. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVII/218/2013 Rady Gminy w Zaklikowie z dnia 17 maja 2013r. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa. 

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

Województwa Podkarpackiego  . 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Zaklikowie 
 

Mirosław Mach 
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