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UCHWAŁA NR III.17.2018
RADY GMINY GRĘBÓW
z dnia 28 grudnia 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. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz terenów przeznaczonych
do użytku publicznego:
1) z zabudowy jednorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne, według harmonogramu:
- nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec,
wrzesień, październik, listopad, grudzień,
- nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie: lipiec, sierpień,
b) odpady surowcowe zbierane selektywnie w workach, według harmonogramu nie rzadziej
niż raz w miesiącu,
c) odpady zielone zbierane selektywnie odbierane są od połowy kwietnia do końca listopada
(w zależności od warunków pogodowych) jeden raz w miesiącu, wg harmonogramu,
d) popioły odbierane są w okresie od 1 października do 30 kwietnia nie rzadziej niż raz
w miesiącu, według harmonogramu,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
przeterminowane leki, baterie – dwa razy w roku w terminie określonym w harmonogramie.
2) z zabudowy wielorodzinnej:
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a) zmieszane odpady komunalne, według harmonogramu:
- nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec,
wrzesień, październik, listopad, grudzień,
- nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie: lipiec, sierpień,
b) odpady surowcowe zbierane selektywnie w workach, według harmonogramu nie rzadziej
niż raz w miesiącu,
c) odpady zielone zbierane selektywnie odbierane są od połowy kwietnia do końca listopada
(w zależności od warunków pogodowych) jeden raz w miesiącu, wg harmonogramu,
d) popioły odbierane są w okresie od 1 października do 30 kwietnia nie rzadziej niż raz
w miesiącu, według harmonogramu,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
przeterminowane leki, baterie – dwa razy w roku w terminie określonym w harmonogramie.
3) z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne:
a) zmieszane odpady komunalne, według harmonogramu:
- nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec,
wrzesień, październik, listopad, grudzień,
- nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie: lipiec, sierpień,
b) odpady surowcowe zbierane selektywnie w workach, według harmonogramu nie rzadziej
niż raz w miesiącu,
c) odpady zielone zbierane selektywnie odbierane są od połowy kwietnia do końca listopada
(w zależności od warunków pogodowych) jeden raz w miesiącu, wg harmonogramu,
d) popioły odbierane są w okresie od 1 października do 30 kwietnia nie rzadziej niż raz
w miesiącu, według harmonogramu,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
przeterminowane leki, baterie – dwa razy w roku w terminie określonym w harmonogramie.
4) z terenów do użytku publicznego :
a) opróżnianie koszy ulicznych następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia, nie rzadziej
niż raz w miesiącu,
b) opróżnianie pojemników (dzwony) przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców
wtórnych stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje
sukcesywnie, w miarę ich zapełnienia, nie rzadziej niż raz w miesiącu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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