UCHWAŁA NR 245/XXVIII/2013
RADY MIEJSKIEJ W NAROLU
z dnia 26 marca 2013 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 (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 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 2012 r. poz. 391 ze zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług na terenie gminy Narol w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w tym ilość
tych odpadów - w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
1. z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą:
1) odpady komunalne zmieszane - w każdej ilości;
2) zebrane w sposób selektywny odpady ze: szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz odpady zielone w każdej ilości;
2. w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą zebrane w sposób
selektywny: odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła, papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady zielone,
opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektorniczny, meble, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,
zużyte opony, tekstylia, opakowania po środkach ochrony roślin, świetlówki, żarówki i inne źródła światła, popiół
z domowych palenisk, gałęzie z przeciętych drzew i krzewów (z wyłączeniem upraw leśnych) - w każdej ilości.
§ 2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych:
1. z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz
w miesiącu. W okresie sezonu letniego (lipiec, sierpień) dwa razy w miesiącu;
2. z terenu nieruchmości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz
w tygodniu.
§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania zebranych w sposób selektywny
komunalnych następujących frakcji: szkła, papieru, tworzyw sztucznych i metali, odpadów zielonych:

odpadów

1) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz
w miesiącu;
2) z terenu nieruchmości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz
w tygodniu.
§ 4. 1. Odpady zebrane selektywnie - określone w § 1 ust. 2 przyjmowane będą bez ograniczeń przez punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach otwarcia punktu.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych czynny będzie w dniach roboczych - od poniedziałku
do piątku (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy).
§ 5. Odbieranie odpadów, określonych w § 2 i § 3 odbywać sie będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, z którym Gmina Narol zawrze umowę na odbiór lub odbiór
i zagospodarowanie odpadów.
§ 6. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają odpady komunalne zebrane
w sposób selektywny do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które będą odebrane nieodpłatnie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol.
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§ 8. Traci moc uchwała Nr 212/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Narolu
Krzysztof Szawara
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