
 

 

UCHWAŁA NR II.8.2018 

RADY GMINY GRĘBÓW 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IX.71.2015 Rady Gminy Grębów z dnia 29 października 2015 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. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art.6 r ust. 3 i ust. 3a ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. 

zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Grębów, 

uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr IX.71.2015 Rady Gminy Grębów z dnia 29 października 2015 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, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne odbierane będą : 

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) – w każdej ilości, 

2) zebrane w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania 

wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zużyte baterie i akumulatory, popioły– w każdej ilości, 

3) zużyte opony w ilości do 4 sztuk od nieruchomości w danym roku kalendarzowym, 

4) odpady zielone w ilości nieprzekraczającej 1 worka (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Grębów - brązowego przeznaczonego na odpady zielone) od 

nieruchomości podczas jednej zbiórki. 

5) odpady wielkogabarytowe w ilości do 200 kg od nieruchomości w danym roku kalendarzowym. 

2. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 odbierane będą według harmonogramu ustalonego 

z podmiotem odbierającym odpady. 

3. Gmina organizuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemnikach i workach określonych w § 7 Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Grębów. 
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4. Ustala się, że przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych zapewnia pojemniki na odpady komunalne i  worki, spełniające wymagania 

określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów.”; 

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie :  

„Odpady o których mowa w  §3 będą odbierane z terenu nieruchomości od poniedziałku do piątku, 

w godzinach 7:00-19:00. Tylko w sytuacjach wyjątkowych (np. nagromadzenie zwiększonej ilości 

odpadów) odbiór odpadów może mieć miejsce w innym terminie”; 

3) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Mieszkańcy Gminy Grębów mogą przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: 

a) papier i tekturę (czasopisma, gazety, opakowania z papieru i tektury itp.), 

b) tworzywa sztuczne (folia, opakowania z tworzyw sztucznych itp.), 

c) szkło (w tym opakowania ze szkła), 

d) metale (w tym opakowania z metali żelaznych i nieżelaznych), 

e) opakowania wielomateriałowe. 

f) wielkogabarytowe w ilości do 200 kg rocznie od nieruchomości, 

g) z budów i remontów 

h) przeterminowane leki i chemikalia, 

i) zużyte baterie i akumulatory, 

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zwanego dalej ZSEE, 

k) opony - w ilości 4 sztuk rocznie od nieruchomości, 

l) niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, odpadowe oleje, pozostałości po środkach 

ochrony roślin i opakowania po tych środkach i innych niebezpiecznych używanych 

w gospodarstwie), 

m) odzież i tekstylia, 

n) zielone – w ilości 2 worków od nieruchomości miesięcznie, 

o) popioły.”; 

4) w § 4 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Grębowie, do pracownika prowadzącego 

gospodarkę odpadami komunalnymi osobiście, pisemnie lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu, 

pocztą elektroniczną lub tradycyjną.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

 

Jerzy Drewniak 
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