
 

 

UCHWAŁA NR XXI/179/2020 

RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

 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 ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm. ) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3c 

i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010 z późn. zm.) – po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Brzozowie 

Rada Miejska w Brzozowie 

 uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa  się  szczegółowy  sposób  i  zakres  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Brzozów 

i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną  przez  właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami  komunalnymi,  a w szczególności: 

a) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

b) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

c) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli  nieruchomości  przypadków  niewłaściwego  świadczenia usług 

przez  przedsiębiorcę  odbierającego  odpady  komunalne od  właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub 

przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych, w każdej ilości: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) selektywnie zbierane: 

a) tworzywa sztuczne, w tym również odpady opakowaniowe wielomateriałowe, opakowania z tworzyw 

sztucznych; 

b) metale, w tym również odpady opakowaniowe z metali; 

c) papier i tektura, w tym również odpady opakowaniowe z papieru i tektury; 

d) szkło, w tym również odpady opakowaniowe ze szkła; 

e) bioodpady z wyłączeniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 

i cmentarzy; 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
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g) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

3) W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane będą następujące frakcje odpadów 

komunalnych: 

a) tworzywa sztuczne, w tym również odpady opakowaniowe wielomateriałowe, opakowania z tworzyw 

sztucznych; 

b) metale, w tym również odpady opakowaniowe z metali; 

c) papier i tektura, w tym również odpady opakowaniowe z papieru i tektury; 

d) szkło, w tym również odpady opakowaniowe ze szkła; 

e) bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 

i cmentarzy; 

f) popiół ; 

g) zużyte opony z ograniczeniem ilości do 4 szt. rocznie z jednego gospodarstwa domowego. Ilości 

powyżej wymienionego ograniczenia będą przyjmowane za dodatkową opłatą określoną w odrębnej 

uchwale; 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

i) zużyte baterie i akumulatory; 

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, będą przyjmowane za dodatkową opłatą określoną w odrębnej 

uchwale; 

k) chemikalia; 

l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, z ograniczeniem ilości do 1 m 
3 
rocznie 

z jednego gospodarstwa domowego. Ilości powyżej wymienionego ograniczenia będą przyjmowane za 

dodatkową opłatą określoną w odrębnej uchwale; 

m) odpady tekstyliów i odzieży ; 

n) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie  domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek . 

2. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki i kontenery na odpady komunalne spoczywa 

na właścicielu nieruchomości. 

3. Wszystkie selektywnie zbierane odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych winny być dostarczone we własnym zakresie i na własny koszt przez mieszkańców gminy. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i zasad funkcjonowania PSZOK-u dostępne są na stronie 

internetowej Gminy Brzozów – www.brzozow.pl , w zakładce Mieszkańcy –    Gospodarka Komunalna – 

Selektywna zbiórka odpadów –PSZOK. 

§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

w następujący sposób: 

1) zmieszane odpady komunalne: 

a) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie; 

b) dla budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1pkt 2 lit. a, b, c, d: 

a) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu; 

b) dla budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu lub 

w miarę napełnienia pojemników, 

3) odbiór bioodpadów z wyłączeniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, 

parków i cmentarzy odbywać się będzie: 
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a) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) dla budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień, 

4) odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych na bieżąco w godzinach jego otwarcia, 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku, w terminach i miejscach ogłoszonych przez gminę, 

po wcześniejszym uzgodnieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz w roku, w terminach ogłoszonych przez gminę, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. 

2. Inne możliwe sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych: 

1) powstające w gospodarstwach domowych bioodpady powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane 

przez mieszkańców np. poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach ; 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w placówce handlowej, w której nabywany jest 

nowy sprzęt tego samego rodzaju ; 

3) zużyte baterie – przekazuje się do specjalistycznych pojemników znajdujących się w szkołach, urzędach 

lub innych budynkach użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy. Zużyte akumulatory – 

przekazuje się placówkom handlowym, prowadzącym ich sprzedaż ; 

4) odpady tekstyliów i odzieży należy przekazywać organizacjom charytatywnym prowadzącym ich zbiórkę ; 

5) przeterminowane leki, które należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych będą przyjmowane 

przez wyznaczone apteki na terenie gminy. Adresy aptek znajdują się na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Brzozowie www.brzozow.pl , w zakładce Mieszkańcy – Gospodarka Komunalna – 

Selektywna zbiórka odpadów – Przeterminowane leki. 

3. Opróżnianie koszy ulicznych następuje w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. 

§ 4. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

należy zgłaszać niezwłocznie, jednak nie później niż do 48 godzin od zaistniałego zdarzenia. 

2. Zgłoszenia należy dokonać w jednej z następujących form: 

1) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-00 Brzozów; 

2) telefonicznie, na nr tel.: 13-306-10-90, 13-306-10-88, 13-306-10-89; 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: um_brzozow@brzozow.pl. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać m. in. imię i nazwisko i adres zgłaszającego, datę i miejsce zaistnienia 

przypadku niewłaściwego świadczenia usług. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/99/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów . 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzozowa. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Brzozowie 

 

 

Dorota Kamińska 
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