
 

 

UCHWAŁA NR XL/263/17 

RADY GMINY ŻURAWICA 

z dnia 17 sierpnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Żurawica” 

Na podstawie art. 18 ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1280) 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, 

Rada Gminy w Żurawicy 

uchwala co następuje: 

§ 1.  W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żurawica stanowiącym załącznik do 

uchwały Nr XXV/164/16 Rady Gminy Żurawica z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żurawica (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r.  , poz. 2974) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Worki i pojemniki powinny być oznaczone nadrukiem jakie odpady należy w nich gromadzić oraz 

posiadać odpowiednią kolorystykę: 

1) kolor żółty – worki i pojemniki przeznaczone na tworzywa sztuczne, metale i opakowania 

wielomateriałowe (puszki oraz drobny złom), oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

2) kolor zielony - worki i pojemniki przeznaczone na szkło bezbarwne i kolorowe, oznaczone napisem 

„Szkło”, 

3) kolor niebieski - worki i pojemniki przeznaczone na odpady z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczone napisem „Papier”, 

4) kolor brązowy - worki i pojemniki przeznaczone na odpady biodegradowalne i zielone, oznaczone 

napisem BIO, 

5) o dowolnej kolorystyce - worki i pojemniki przeznaczone na zmieszane odpady komunalne, 

oznaczone napisem odpady komunalne. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość 

pojemników (worków) do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych 

odpadów komunalnych oraz ilość osób z nich korzystających.”; 
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2) w § 9: 

a) w pkt. 1 po literze g dodaje się lit. h w brzmieniu 

„h) popioły (zimne) właściciel nieruchomości może zagospodarować na własne potrzeby 

poprzez utwardzenie dojazdów, przejść, wyłącznie na terenie własnej posesji bądź też 

kompostowanie lub można dostarczyć odpad do PSZOK.”, 

b) w pkt. 2 po literze g dodaje się lit. h w brzmieniu: 

„h) popioły (zimne) właściciel nieruchomości może zagospodarować na własne potrzeby 

poprzez utwardzenie dojazdów, przejść, wyłącznie na terenie własnej posesji bądź też 

kompostowanie lub można dostarczyć odpad do PSZOK.”. 

3) w § 10: 

a) ust. 1 pkt. 7, otrzymuje brzmienie: 

„7) odpady biodegradowalne można poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości na której 

powstały. W przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów biodegradowalnych - można 

je gromadzić w brązowych workach lub pojemnikach z napisem BIO i wystawić przed posesję 

w terminie podanym w harmonogramie lub dostarczyć do PSZOK.”, 

b) ust. 2, otrzymuje brzmienie: 

„2. niezależnie od ustaleń zawartych w pkt. 1 mieszkańcy mogą  wyselekcjonowane odpady 

we wszystkich rodzajach przekazać do wskazanego przez gminę PSZOK.”. 

4) w § 13 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6, w brzmieniu: 

„5. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć 

nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić 

w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą.”; 

„6. Posiadacz psa jest zobowiązany do reagowania na sytuacje zakłócania spokoju, porządku, 

spoczynku nocnego, wywołane uporczywym wyciem i szczekaniem psa.”; 

5) w § 15 po ust. 4 dodaje się ust. 5, w brzmieniu: 

„5. Hodowlę gołębi należy prowadzić w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednich.”; 

6) § 19, otrzymuje brzmienie: 

„§ 19. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Gminy Żurawica 

można zgłaszać do Urzędu Gminy Żurawica oraz na adres poczty elektronicznej: zuragmina@wp.pl .”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żurawica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

             Józef Pukajło 
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