
 

 

UCHWAŁA NR II/15/2021 

ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN „EKO-LOGICZNI” 

z dnia 15 września 2021 r. 

Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin członkowskich Celowego 

Związku Gmin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 65 i art. 69 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 3 ust. 2a, art. 6r ust. 3, ust. 3a, 

ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.888) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Rzeszowie,  Zgromadzenie Celowego Związku Gmin ,,Eko- Logiczni’’ uchwala, co następuje: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin członkowskich Celowego Związku 

Gmin ,,Eko- Logiczni’’ i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. Niniejsza uchwała dotyczy sposobu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych dla 

właścicieli nieruchomości lub ich części, dla których właściciele nieruchomości mają złożone obowiązujące 

deklaracje. 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej Uchwale użyte są pojęcia: 

1) Związek – należy przez to rozumieć Celowy Związek Gmin ,,Eko- Logiczni’’ z siedzibą w Błażowej;  

2) Podmiot uprawniony – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności 

regulowanej, uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych 

na obszarze gmin wchodzących w skład Związku;  

3) PSZOK - należy przez to rozumieć odpowiednio obejmujący teren Związku punkt selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, w którym mieszkaniec może pozbyć się wszystkich selektywnie zbieranych 

odpadów komunalnych;  

4) Zbiórka akcyjna – oznacza to sposób odbierania odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych 

polegający na ich dostarczaniu do określonych lokalizacji bez uprzedniego gromadzenia oraz ich odbierania 

według harmonogramu ustalonego przez podmiot uprawniony; 

5) Zbiórka mobilna – oznacza  to sposób odbierania odpadów z terenu ustalonej trasy, polegający na ich 

dostarczeniu na trasę zbiórki bez uprzedniego gromadzenia oraz na ich odbieraniu według harmonogramu 

ustalonego przez podmiot uprawniony. 
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2. Użyte w regulaminie pojęcia tożsame z używanymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach należy rozumieć w znaczeniu, w jakim występują one w tej ustawie. 

§ 3. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości, na której 

zamieszkują mieszkańcy z podziałem na następujące frakcje odpadów komunalnych, tj.: 

1) papier, w tym tektura i odpady opakowaniowe z papieru i tektury (dalej „papier”); 

2) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, (dalej: „tworzywa sztuczne”); 

3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) metale i opakowania z metali (dalej: „metale”); 

5) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (dalej: „szkło”); 

6) bioodpady; 

7) popiół; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

9) przeterminowane leki; 

10) chemikalia i opakowania po chemikaliach; 

11) odpady niebezpieczne niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

12) zużyte baterie i akumulatory; 

13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

14) zużyte opony; 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

16) odpady tekstyliów i odzieży; 

17) inne, niewymienione wyżej odpady niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne; 

2. Pozostałe odpady, po wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych w ust 1, stanowią niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne. 

3. Odbiór odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt. 6 zapewnia się wyłącznie w przypadku nieruchomości 

dla których właściciel nie zadeklarował kompostowania w przydomowym kompostowniku. 

§ 4. 1. Odpady komunalne o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-7  i § 3 ust. 2 odbierane są bezpośrednio 

z trasy zbiórki zgodnie z harmonogramem odbioru. 

2. Odpady komunalne o których mowa w § 3 ust. 1 zbierane są w PSZOK lub w ramach zbiórki akcyjnej, 

po ich dostarczeniu przez mieszkańców oraz podczas zbiórki mobilnej z uwzględnieniem poniższych zasad: 

1) Odpady komunalne o których mowa w §3 ust. 1 pkt 8 należy przekazywać do PSZOK lub na zbiórkę 

mobilna. 

2) Odpady komunalne o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 9 zbierane są punktach do tego wyznaczonych, tj. 

pojemnikach ustawionych w aptekach i budynkach użyteczności publicznej. Odpady te można również 

przekazywać do PSZOK. 

3) Odpady komunalne o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 10 należy przekazywać do PSZOK lub na zbiórkę 

akcyjną. 

4) Odpady komunalne o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 11 zbierane są w punktach do tego wyznaczonych.  

Odpady te można również przekazywać do PSZOK. 

5) Odpady komunalne o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 12 należy umieszczać w punktach do tego 

wyznaczonych, bądź też przekazać do podmiotów zbierających te odpady na zasadach określonych 
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w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1850). Odpady 

te można również przekazywać do PSZOK lub na zbiórkę akcyjną. 

6) Odpady komunalne o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 13 należy przekazywać podmiotom zbierającym 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. 

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1893). Odpady te można 

również przekazywać do PSZOK lub na zbiórkę akcyjną. 

7) Odpady komunalne o których mowa w §3 ust. 1 pkt 14 należy przekazywać do PSZOK lub na zbiórkę 

mobilną. 

8) Odpady komunalne o których mowa w §3 ust. 1 pkt 15- 17 należy przekazywać do PSZOK lub na zbiórkę 

akcyjna. 

§ 5. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) odpady zebrane w sposób selektywny (metale, tworzywa sztuczne, papier, szkło oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe): 

a) w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej raz na dwa tygodnie; 

b) w budynkach wielolokalowych i na terenach miejskich – co najmniej raz na tydzień; 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej raz na dwa tygodnie; 

b) w budynkach wielolokalowych i na terenach miejskich – co najmniej raz na tydzień; 

3) bioodpady: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej raz na dwa tygodnie; 

b) w budynkach wielolokalowych i na terenach miejskich – co najmniej raz na tydzień; 

4) popiół – raz na dwa tygodnie; 

5) pozostałe odpady zebrane selektywnie, tj. odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, 

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, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne oraz odzież                                i tekstylia – co najmniej 1 raz w roku. 

2. Odbiór odpadów komunalnych o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1-7 oraz §3 ust. 2 odbywa się 

z odpowiednio oznaczonych pojemników lub worków. 

3. Odbiór odpadów komunalnych o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 10 i 12-13 i 15-17 odbywa się również 

z wyznaczonych lokalizacji podczas zbiórek akcyjnych 

4. Odbiór odpadów komunalnych o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 8 i 14 odbywa się również podczas  

zbiórek mobilnych. 

5. Terminy zbiórek mobilnych wraz z terminami i lokalizacją przeprowadzania zbiórek akcyjnych podane 

zostaną do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Związku oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty 

§ 6. Wyposażenie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki lub worki 

do zbierania odpadów komunalnych należy do właściciela nieruchomości, przy czym pojemniki lub worki 

muszą być zgodne z parametrami, w tym w szczególności kolorystyką, określoną w Regulaminie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach na terenie gmin członkowskich Celowego Związku Gmin w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

§ 7. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, mogą przekazywać zebrane odpady komunalne do PSZOK lub w ramach zbiórki 

akcyjnej i zbiórki mobilnej. 
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2. PSZOK przyjmuje frakcje odpadów komunalnych określone w §3 ust. 1 pkt 1-17; 

3. W ramach zbiórki akcyjnej przyjmowane są frakcje odpadów komunalnych określone w §3 ust. 1 pkt 10, 

pkt 12-13 oraz pkt 15- 17. 

4. W ramach zbiórki mobilnej przyjmowane są frakcje odpadów komunalnych określone w §3 

ust. 1 pkt 8 i 14. 

5. Odpady wymienione w § 3 ust. 1 przyjmowane są w PSZOK bezpłatnie, w ramach uiszczonej przez 

właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. PSZOK przyjmują wyłącznie odpady komunalne dostarczone przez właścicieli nieruchomości w ich 

własnym zakresie i na ich własny koszt. 

7. PSZOK przyjmują odpady komunalne posegregowane na poszczególne frakcje oraz odpowiednio 

zabezpieczone, w szczególności odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych 

i niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu. 

8. PSZOK nie przyjmują odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej. 

9. Informacje o lokalizacji i godzinach funkcjonowania PSZOK udostępnione zostaną na stronie 

internetowej Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 8. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot uprawniony lub przez prowadzącego 

PSZOK mogą być zgłaszane do Biura Związku: 

1) pisemnie; 

2) ustnie; 

3) telefonicznie; 

4) za pomocą wiadomości e-mail; w terminie niezwłocznym, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od 

zaistnienia zdarzenia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana. 

§ 9. Tracą moc uchwały Rad Gmin – uczestników Celowego Związku Gmin ,,Eko- Logiczni’’ 

1) Uchwała nr XXIX/151/2020 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Błażowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urzęd. 

Woj. Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2020 r., poz. 5195 z późn. zm.). 

2) Uchwała nr XXVII(150)2020 Rady Gminy Dynów z dnia 29 grudnia 2020 r. 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. Urzęd. Woj. Podkarpackiego z dnia 11 lutego 

2021 r., poz. 569 z późn. zm.). 

3) Uchwała nr XX/132/20 Rady Miasta Dynów z dnia 29 października 2020 r. 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. Urzęd. Woj. Podkarpackiego z dnia 19 listopada 

2020 r., poz. 4332 z późn. zm.). 

4) Uchwała nr XIV/99/19 Rady Gminy Hyżne z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia 

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. Urzęd. Woj. Podkarpackiego z dnia 

16 grudnia 2019 r., poz. 6524 z późn. zm.). 

5) Uchwała nr XXI/111/2020 Rady Gminy Lubenia z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług 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. (Dz. Urzęd. Woj. Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia 

2020 r., poz. 3291 z późn. zm.). 
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§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Celowego Związku Gmin ,,Eko- Logiczni’’. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

  

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

Celowego Związku Gmin 

„Eko-Logiczni” 

 

 

Feliks Solecki 
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