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UCHWAŁA NR XXIX/233/2020
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie 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, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy - Rada Miejska w Pilźnie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pilzno i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są następujące
odpady:
1. z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne - w każdej ilości
2) zebrane w sposób selektywny odpady z papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, bioodpady, popiół - w każdej ilości
2. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebrane w sposób selektywny w każdej
ilości z wyjątkiem ograniczeń, o których mowa w § 2 ust.2 pkt.13) i 14)
1) papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury
2) metali, w tym odpadów opakowaniowe z metali,
3) tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,
4) szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych
6) popiołów i żużli z domowych palenisk
7) odpadów niebezpiecznych,
8) przeterminowanych leków i chemikaliów,
9) odpadów niekwalifikujących 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,
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10) zużytych baterii i akumulatorów,
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
13) zużytych opon, z ograniczeniem do 8 szt. rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej
14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
nieruchomości zamieszkałej

z ograniczeniem

ilości

do 500 kg rocznie

z każdej

15) odpadów tekstyliów i odzieży.
§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiące odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:
1) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, a w okresie od kwietnia do
października jeden raz na tydzień;
2) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, a w okresie od kwietnia
do października raz na dwa tygodnie
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zebranych selektywnie
1) odpadów następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, popiół i żużel z domowego paleniska
a) z budynków wielolokalowych - jeden raz na miesiąc
b) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - jeden raz na miesiąc
2) przeterminowanych leków w miarę potrzeb w wyznaczonych Ośrodkach Zdrowia: NZOZ PILMEDIC
z lokalizowany w Pilźnie ul. Legionów 28 oraz NZOZ SUMED zlokalizowany w Pilźnie ul. Mickiewicza
8 w godzinach ich pracy
3) zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła na bieżąco w godzinach otwarcia punktów zbierania wyznaczonych na terenie Gminy Pilzno.
3. Odbieranie odpadów o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 odbywać się będzie zgodnie
z harmonogramem ustalonym dla danej miejscowości przez Gminę.
§ 4. 1. W zamian za uiszczoną opłatę Gmina wyposaży właścicieli nieruchomości w worki
oraz identyfikator z kodem kreskowym, wskazującym na nieruchomość, z której odpady zostały odebrane.
2. Worki na odpady dostarczane będą przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów właścicielom
nieruchomości lub w ramach prowadzonego punktu dystrybucji worków.
§ 5. 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można bezpłatnie przekazać odpady
komunalne zebrane w sposób selektywny o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1)-15).
2. Ustala się, iż Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczyć będzie usługi od
poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 oraz w sobotę w godz. 700 – 1200.
3. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają odpady komunalne
zebrane w sposób selektywny do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Pilźnie 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6
1) osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 730 – 1530,
2) telefonicznie pod nr tel.: 014 6807 763 lub
3) pisemnie, w tym w formie dokumentu elektronicznego na adres: odpady@gminapilzno.pl.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pilźnie
mgr inż. Czesław Ziaja

