
RADA GMINY
Fredropo\

UCHWALA NR XXXIV/271/2012

Rady Gminy Fredropol
z dnia 28 Iistopada 2012 r.

w sprawie okreslenia szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie
odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania
tych odpad6w

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. I, art. 41 ust.l i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pMn. zm.) oraz
art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z pMn. zm.),

Rada Gminy Fredropol
uchwala, co nast~puje:

§1.

OkreSla si~ nast~pujqcy szczeg610wy spos6b i zakres swiadczenia uslug w zakresie
odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych
odpad6w, w zamian za uiszczonq przez wlasciciela nieruchomosci oplat~ za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

§ 2.

Ustala siC( ze w zamian za uiszczona przez wlasciciela nieruchomosci oplat~ za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane b~dq nast~pujqce odpady:
- odpady zmieszane
- zbierane selektywnie (papier i tektura, szklo kolorowe i bezbarwne, tworzywa sztuczne typu
PET i typu plastik )
- zuzyty sprz~t elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe

§ 3.

Odpady zmieszane (niesegregowane) b~dq odbierane bezposrednio od wlascicieli
nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy Fredropol wedlug harmonogramu ustalonego
z firmq WYWOZOWq.

Odpady komunalne zbierane w spos6b selektywny obejmujqce : papier, szklo, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania wielomaterialowe oraz odpady ulegajqce biodegradacji b~dq
gromadzone w odpowiednich workach foliowych, odbierane b~dq bezposrednio od wlascicieli
nieruchomosci zamieszkalych jeden raz w miesiqcu wedlug harmonogramu ustalonego z
firmq WYWOZOWq.

Odpady komunalne zbierane w spos6b selektywny obejmujqce : zuzyty sprz~t elektroniczny i
elektryczny, meble i odpady wielkogabarytowe odbierane b~dq dwa razy w roku wedlug
harmonogramu ustalonego z firmq wYWOZOWq.



§ 4.

Odpady komunalne zbierane w spos6b selektywny a obejmujqce: przeterminowane leki i
chemikalia, baterie i akumulatory, zuzyte opony, tekstylia i odziez odbierane Sq w gminnym
punkcie selektywnego zbierania odpad6w oraz w punktach ich sprzedazy a odpady
budowlane i rozbi6rkowe zebrane w spos6b selektywny pochodzqce z prowadzenia drobnych
prac nie wymagajqcych pozwolenia na budowtt lub zgloszenia zamiaru wykonania rob6t
budowlanych i odpady zielone z pielttgnacji ogrod6w odbierane Sq na indywidualne
zgloszenie w miejscu ich zebrania przez firmy wywozowe.

§ 5.

Ustala sitt nastttpujqcy spos6b swiadczenia uslug przez punkty selektywnego zbierania
odpad6w komunalnych:
- w punktach selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych, znajdujqcych sitt na terenie Gminy
Fredropol ustawia sitt oznakowane pojemniki na poszczeg61ne frakcje odpad6w
komunalnych,
- wlasciciele nieruchomosci samodzielnie dostarczajq do punkt6w selektywnej zbi6rki
odpad6w odpady komunalne zebrane w spos6b selektywny

§ 6.

Wykonanie uchwaly powierza sitt W6jtowi Gminy.

§ 7.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzttdowym
Wojew6dztwa Podkarpackiego, z mOCq obowiqzujqcq od dnia 1 lipca 2013r. i podlega

wywieszeniu na tablicy ogloszel1 w Urz<tdzie Gminy Fredropol oraz ogloszeniu na stronie
internetowej Gminy Fredropol.
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