
UCHWAŁA NR XXII/147/2012
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE

z dnia 28 grudnia 2012 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, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), 

Rada Miejska w Ulanowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ulanów i zagospodarowywania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Ustala się, iż za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę będą odbierane u „źródła” wszystkie 
odpady komunalne zmieszane i wszystkie odpady komunalne segregowane, za wyjątkiem: przeterminowanych 
leków, chemikaliów oraz zużytych baterii i akumulatorów. 

§ 2. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych u „źródła” od właścicieli nieruchomości 
w następujący sposób: 

1) odpady komunalne zmieszane – jeden raz w miesiącu 

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: 

a) papier, makulatura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe – jeden raz 
w miesiącu, 

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – jeden raz w roku, 

c) odpady wielkogabarytowe – jeden raz w roku 

d) odpady budowlane i rozbiórkowe oraz popiół – jeden raz w roku, 

e) zużyte opony – jeden raz w roku, 

f) odpady biodegradowalne – jeden raz w roku 

2. Właściciel nieruchomości może oddać wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały 
w gospodarstwie domowym w wyniku przeprowadzania drobnych robót niewymagających pozwolenia na na 
budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty w ilości do 1,2 m³ na rok. 

§ 3. 1. Ustala się utworzenie jednego punktu selektywnej zbiórki odpadów o lokalizacji którego mieszkańcy 
zostaną poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty 

2. Do punktu zbiórki, o którym mowa w ust.1 można przekazywać papier, makulaturę, metale, tworzywa 
sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady biodegradowalne, odpady budowlane 
i rozbiórkowe oraz popiół. 

3. Zbiórka przeterminowanych leków oraz chemikaliów, pozbawionych ulotek i opakowań które należy 
zagospodarować jako makulaturę, odbywać się będzie w punkcie selektywnej zbiórki tych odpadów wskazanym 
przez Gminę o lokalizacji którego mieszkańcy zostaną poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Ulanowie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ulanowie 

Edward Małek
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