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UCHWAŁA NR XXXII/255/2020
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 14 grudnia 2020 r.
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn.
zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy, Rada Miejska
w Dębicy uchwala, co nastepuje:
§ 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
1) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) zebrane w sposób selektywny: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, bioodpady, popioły i żużle z domowych palenisk,
2) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanym dalej PSZOK) przyjmowane będą od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych jedynie odpady posegregowane na poszczególne frakcje: papier,
metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popioły i żużle
z domowych palenisk, odpady niebezpieczne (np. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, oleje i tłuszcze inne niż
jadalne, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone), przeterminowane leki i chemikalia, odpady
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe
oraz odpady tekstyliów i odzieży których ilość i charakter jest tożsamy z odpadami powstającymi
w gospodarstwie domowym.
§ 2. Odpady komunalne będą odbierane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę,
z którym Gmina Miasta Dębica zawrze umowę na odbiór odpadów, według następującej częstotliwości:
1. Zmieszane odpady komunalne:
1) z terenów w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,
2) z terenów w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej 1 raz na tydzień,
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2. Odpady selektywnie zbierane (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
metale, szkło bezbarwne i kolorowe):
1) z terenów w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,
2) z terenów w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej 1 raz na tydzień,
3. Bioodpady:
1) z terenów w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do
października, pozostałe miesiące co najmmnniej 1 raz na 4 tygodnie.
2) z terenów w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej 1 raz na tydzień,
4. Popioły i żużle z domowych palenisk:
1) co najmniej 1 raz na 2 tygodnie w okresie od października do kwietnia
2) pozostałe miesiące roku – w PSZOK.
5. Przeterminowane leki, w wyznaczonych aptekach położonych na terenie Gminy
w godzinach ich pracy – co najmniej 1 raz w miesiącu.

Miasta Dębica

§ 3. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane będą uprawnionym
podmiotom w celu ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny do punktu PSZOK.
2. Właściciel nieruchomości oddając odpady do punktu PSZOK jest obowiązany przestrzegać Regulaminu
PSZOK.
3. W PSZOK od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej
przyjmowane będą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opony w ilości 4 szt./rok
kalendarzowy dla jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na którą została złożona deklaracja
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz dla jednego lokalu w zabudowie
wielorodzinnej, który został ujęty w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
złożonej na daną nieruchomość. Większa ilość opon przyjmowana będzie za dodatkową opłatą określoną
w odrębnej uchwale.
4. W PSZOK od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej
przyjmowane będą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady remontowobudowlane (gruz, papa, wełna, styropian, tworzywa sztuczne budowlane) w łącznej ilości do 100 kg/rok
kalendarzowy dla jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na którą została złożona deklaracja
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz dla jednego lokalu w zabudowie
wielorodzinnej, który został ujęty w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
złożonej na daną nieruchomość. Większa ilość odpadów remontowo-budowlanych przyjmowana będzie za
dodatkową opłatą określoną w odrębnej uchwale.
5. W PSZOK od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej
przyjmowane będą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady wielkogabarytowe
w ilości 100 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na którą została
złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz dla jednego lokalu
w zabudowie wielorodzinnej, który został ujęty w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi złożonej na daną nieruchomość.. Większa ilość odpadów wielkogabarytowych przyjmowana
będzie za dodatkową opłatą określoną w odrębnej uchwale.
6. PSZOK zlokalizowany jest w Dębicy przy ul. Drogowców 13.
7. Godziny otwarcia PSZOK-u udostępnione są w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego.
§ 5. 1. Właściciel nieruchomości może zgłosić do Burmistrza Miasta Dębica niewłaściwe świadczenie
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt PSZOK.
2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia.
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3. Zgłoszenia można dokonać:
1) telefonicznie pod numerem telefonu: 146838100
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umdebica@um.debica.pl
3) osobiście w Urzędzie Miejskim w Dębicy, ul. Ratuszowa 2,
4) listownie na adres: Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica
§ 6. Traci moc uchwała nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 czerwca 2016 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 właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dębicy
mgr inż. Mateusz Cebula

