
UCHWAŁA NR XVIII/113/16 

RADY MIASTA DYNOWA 

z dnia 22 czerwca 2016 roku 

 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Miejskiej Dynów i zagospodarowanie tych odpadów.  

 

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

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art. 6 r ust. 3, 

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

w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zaopiniowaniu przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, Rada Miasta Dynowa uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres 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: 

1) szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów: 

a. odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości będą odbierane 

bezpośrednio od właścicieli przez uprawniony podmiot, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, 

b. niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, 

mieszkańcy będą mogli pozbywać się również poprzez przekazanie ich do 

stałego punktu selektywnego zbierania odpadów. 

2) szczegółowy zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów: 

a. odpady, które będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości: 

 zmieszane odpady komunalne oraz zebrane w sposób selektywny, 

b. odpady, które będą odbierane przez stały punkt selektywnego zbierania 

odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 

wielomateriałowe, przeterminowane lekarstwa i chemikalia, zużyte baterie i 

akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji, odpady 

zielone, oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z remontów i 

innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości 

we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie 

pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane 

zgłoszenie). 
§ 2 

1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości oraz częstotliwość 

odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości określa się następująco: 

1) w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne w każdej ilości 

pojemników i worków; 

2) odpady zmieszane z terenu nieruchomości będą odbierane: 

a. zabudowa jednorodzinna –nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b. zabudowa wielorodzinna – nie rzadziej niż raz na tydzień, 



3) odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki (tj. papier, metal, tworzywo 

sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe) będą odbierane: 

a. zabudowa jednorodzinna – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b. zabudowa wielorodzinna – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

4) odpady komunalne „problemowe” (tj. przeterminowane lekarstwa i chemikalia, zużyte 

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony) będą odbierane: 

a. zabudowa jednorodzinna – co najmniej 1 raz w roku, 

b. zabudowa wielorodzinna – co najmniej 1 raz w roku, 

5) odpady komunalne rodzaju - odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone –będą 

odbierane: 

a. zabudowa jednorodzinna: w okresie (od  kwietnia do października) nie rzadziej 

niż raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie (od grudnia do marca) nie rzadziej 

niż jeden raz na miesiąc. 

b. zabudowa wielorodzinna: w okresie (od  kwietnia do  października) nie rzadziej 

niż raz na tydzień, w pozostałym okresie (od grudnia do marca) nie rzadziej niż 

raz na dwa tygodnie. 
§ 3 

1. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych: 

1) informacja o lokalizacji, dniach oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego 

zbierania odpadów zostanie podana do publicznej wiadomości. 

2) transport związany z dostarczeniem odpadów selektywnie zebranych do punktu 

selektywnego zbierania pokrywa osoba dostarczająca odpady we własnym zakresie.   

 

§ 4 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

mogą być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości do Urzędu Miasta  

w Dynowie osobiście, telefonicznie – w dniach i godzinach pracy Urzędu, pocztą tradycyjną 

lub elektroniczną. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. 

 

§ 6 

1. Traci moc uchwała nr XXVIII/162/12 Rady Miasta Dynów z dnia 27 grudnia 2012 roku  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Miejskiej Dynów i zagospodarowanie tych odpadów. 

2. Traci moc uchwała nr XXXIII/198/13 Rady Miasta Dynów z dnia 19 czerwca 2013 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/12 Rady Miasta Dynów z dnia 27 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Miejskiej Dynów i zagospodarowanie tych odpadów. 

 

§ 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  

i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku.  
 
 


