
Opis przedmiotu zamówienia opracowano na podstawie następujących 
aktów prawa miejscowego - załącznik nr 4 do SWZ: 

 
 

1) Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXV/166/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXXVIII/255/2021 z dnia 24 listopada 
2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2) Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXV/165/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku  
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Pysznica” oraz Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXXVIII/254/2021 z dnia 24 listopada 
2021 roku zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Pysznica” 

3) Uchwała Rady Gminy nr XX/115/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica  
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia: 17 czerwca 
2016 roku poz. 1926) oraz Uchwała Rady Gminy nr XVI/102/2019 z dnia 20 grudnia 2019 
zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwość i tryb uiszczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Pysznica (opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2019 roku poz. 6793).  

4) Uchwała Rady Gminy nr XXV/167/2020 z dnia: 18 listopada 2020 roku w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 18 
listopada 2020 poz. 4490), 

5) Uchwała Rady Gminy nr XXV/168/2020 z dnia: 18 listopada 2020 roku w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, warunków  
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu 
dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia: 27 listopada 2020 roku poz. 4491), 


