UCHWAŁA NR XXXVI/377/13
RADY GMINY SOLINA
z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, oraz metod zagospodarowania tych odpadów.
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm. ),
Rada Gminy Solina
uchwala:
§ 1. Określa się następujący, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz metod zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywa się w dniach ich odbioru,
wyszczególnionych w „Harmonogramie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Solina”,
z uwzględnieniem, że z obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej, wielorodzinnej, rekreacyjno wypoczynkowych oraz terenów i posesji, będących pod zarządem gminnym, odbiór odpadów będzie realizowany
w następujący sposób:
a) z obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej, rekreacyjno - wypoczynkowej oraz pozostałych terenów
i posesji będących pod zarządem gminnym:
- odpady zmieszane – w miesiącach lipiec - sierpień 1 x w tygodniu, w miesiącach maj - czerwiec oraz
wrzesień – 2 x w miesiącu, w pozostałych miesiącach - 1 x w miesiącu,
- odpady zbierane selektywnie – w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień - 2 x w miesiącu, w pozostałych
miesiącach – 1 x w miesiącu.
b) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
- odpady zmieszane - 1 x w tygodniu,
- odpady zbierane selektywnie – 2 x w miesiącu.
2. Odpady zebrane selektywnie oraz pozostałe odpady zmieszane należy przekazywać przedsiębiorcy
w terminach wyznaczonych harmonogramem, ogłoszonym w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W przypadku zgromadzenia większej ilości odpadów zebranych selektywnie, dopuszcza się ich składowanie
w gminnych pojemnikach typu IGLOO, posadowionych w każdej miejscowości, poza terminami określonymi
w harmonogramie,
4. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, dla ich
przekazania muszą zostać załadowane do większego pojemnika, dlatego też, właściciel nieruchomości lub
dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który z kolei
ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin za dodatkową opłatą, której wysokość określona została
w wyniku przetargu.
5. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, wyszczególnione w „Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solina”, należy składować nieodpłatnie w specjalistycznych
pojemnikach, zlokalizowanych na terenie wyznaczonym przez Gminę.
§ 2. Ewidencjonowanie odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie dotyczyło
wyłącznie pojemnika napełnionego do jego pełnej objętości. W przypadku jego wystawienia w nie pełnej objętości,
zostanie potraktowany i zaewidencjonowany jako pełny, z taką też odpłatnością, wynikającą z uchwały Rady
Gminy w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności.
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§ 3. Mając na uwadze zróżnicowaną ilość i morfologię zmieszanych odpadów wytwarzanych przez
mieszkańców, z dniem 1 lipca 2013r. wprowadza się obowiązek wyposażenia wszystkich nieruchomości na terenie
Gminy Solina w oznakowane pojemniki typu GB 120, GB-240, GB-660 lub GB-1100litrów, których pojemność
jest uzależniona od ilości wytwarzanych odpadów oraz związanej z tym zadeklarowanej przez właściciela
nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzonym w pojemniku o określonej
pojemności.
§ 4. Określa się rodzaje i pojemności worków oraz pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpadów przez właścicieli nieruchomości:
1) worki i pojemniki muszą spełniać wymagania rozporządzenia właściwego w sprawie określenia wymagań,
jakie obowiązany jest spełnić podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wydanego
na podstawie art. 9d ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2) pojemność worków do składowania segregowanych odpadów komunalnych winna wynosić 120 litrów,
3) szkło i opakowania szklane kolorowe należy zbierać do worka koloru zielonego,
4) szkło i opakowania szklane bezbarwne należy zbierać do worka koloru białego,
5) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) należy zbierać do worka koloru niebieskiego,
6) drobny metal i opakowania metalowe należy zbierać do worka koloru czerwonego,
7) opakowania plastykowe należy zbierać do worka koloru żółtego,
8) odpady podlegające biodegradacji należy składować w przydomowych kompostownikach, a w razie ich braku
przekazywać osobie posiadającej taki kompostownik. W przypadku braku powyższego rozwiązania, odpady
biodegrowalne należy składować w worku koloru czarnego,
9) na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w specjalistycznych,
oznakowanych pojemnikach, posadowionych w bezpośrednim sąsiedztwie tej zabudowy,
10) worki oraz pojemniki do selektywnej zbiórki oprócz kolorów winny być oznaczone opisowo,
11) urządzenia do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zabezpiecza właściciel nieruchomości we własnym
zakresie,
12) oznakowane worki do urządzeń, o których mowa w pkt 11 ma obowiązek dostarczyć przedsiębiorca
odbierający odpady, za ich odrębną odpłatnością, której wysokość określona została w wyniku przetargu, który
wygrał, nie więcej jak 1,0 zł. brutto za worek.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solina.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Adamczyk
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