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UCHWAŁA NR XVIII/161/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
z dnia 16 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Przecław i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 6r ust. 3 w zw. z art. 6r ust. 3a -3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIV/126/2019 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące
zmiany:
1) §7 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostają przyjęte bez dodatkowych opłat, w ramach
obowiązujących limitów, po okazaniu "indywidualnej Karty Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych" (zwanej: Kartą PSZOK) oraz jednego z poniżej wymienionych dokumentów:
a) dowodu osobistego,
b) prawa jazdy,
c) innego dokumentu tożsamości,
d) kserokopii złożonej deklaracji,
e) potwierdzenia dokonania zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) informacji o wysokości opłaty (z indywidualnym numerem rachunku bankowego)",
2) w §7 po pkt 4 dodaje się pkt 4a - pkt 4c w następującym brzmieniu: „4a) Karta PSZOK wydawana jest
przez Urząd Miejski w Przecławiu dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w jednym egzemplarzu. Każda Karta PSZOK
opatrzona jest indywidualnym numerem, odpowiadającym karcie podatkowej właściciela danej
nieruchomości zamieszkałej,
4b) W przypadkach zagubienia lub zniszczenia karty, właściciel nieruchomości sporządza odpowiednie
oświadczenie na podstawie którego wydawana jest nowa Karta PSZOK z dodatkową numeracją,
a poprzednia jest unieważniana, o czym bezzwłocznie informuje się podmiot prowadzący PSZOK,
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4c) W przypadku stwierdzenia przez gminę Przecław, że odpady oddane do PSZOK pochodzą
z nieruchomości niezamieszkałych (np. przedsiębiorstw, instytucji) lub zamieszkałych, nieobjętych
gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, usługa potraktowana zostanie jako
dodatkowa, świadczona za odpłatnością, na rzecz
podmiotu odbierającego odpady komunalne,
prowadzącego PSZOK, której kosztem obciążona zostanie osoba oddająca odpady",
3) §7 pkt 6 tiret trzeci otrzymuje brzmienie: „- rodzaj przekazanych frakcji odpadów, ich ilości i masy",
4) w §7 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w następującym brzmieniu: „6a) Podczas przekazania odpadów pracownik
PSZOK waży odrębnie przekazane frakcje odpadów oraz uzupełnia kartę „Przyjęcie odpadów w PSZOK”,
którą następnie okazuje osobie oddającej odpady do podpisu i zweryfikowania, głównie w zakresie rodzaju
oddawanych odpadów oraz ich masy. Osoba oddająca odpady otrzymuje kopię karty „Przyjęcie odpadów
w PSZOK”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przecławia.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Socjalnych
Rady Miejskiej w Przecławiu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Przecławiu
Monika Skowrońska-Ziomek
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Uzasadnienie
Zaproponowane zmiany w uchwale ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikają z zaobserwowanych prób oddawania segregowanych
odpadów komunalnych przez osoby /podmioty do tego nie uprawnione. Również podmiot prowadzący
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwrócił się z prośbą o wprowadzenie mechanizmu
ułatwiającego identyfikację mieszkańców gminy za pomocą innych dokumentów niż obecnie stosowane.
Występują sytuacje, gdy osoby posługujące się dowodami osobistymi z adresami zameldowania, nie zawsze
są mieszkańcami gminy. Wprowadzone zapisy powinny ułatwić weryfikację osób zamieszkujących Gminę
Przecław, opłacających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zapobiec sytuacjom
dostarczania segregowanych odpadów komunalnych pochodzących z przedsiębiorstw. Jest to szczególnie
istotne, gdyż ciężar opłat za oddane i zagospodarowane odpady komunalne w ostateczności obciąża
wszystkich mieszańców gminy Przecław. Podpisywanie przez oddającego odpady karty ”Przyjęcie odpadów
w PSZOK" oraz otrzymywanie jej kopii, będzie umożliwiało natomiast dokonanie czynności
sprawdzających w zakresie prawidłowego świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych oraz zgodności zafakturowanych mas poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów
komunalnych oddanych do PSZOK.
Wprowadzone rozwiązanie ma znikomy wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, ponoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Gminy Przecław.

