
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/221/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH 

z dnia 26 października 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Kołaczyce 

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, Rada Miejska w Kołaczycach uchwala 

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXI/106/2016 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 10 czerwca 2016 r. w  sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczyce (Dz. Urz. Woj. Podk. z dn. 

22 czerwca 2016 r., poz. 1950) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 2:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

,,1. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi, w szczególności, 

w następujących aktach prawnych:  

1) ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1289); 

2)  ustawie z dnia 14 grudnia  2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.
1)

.);  

3) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz.1840)  

4) ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015r., 

poz.1688);  

5) ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1803); 

6)  ustawie z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. 

z 2007 r. Nr. 133 poz. 921 z późn. zm.
2)

)."  

b) w ust. 2 pkt 1 - pkt 3 otrzymują brzmienie:  

,, 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
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podmioty władające nieruchomością – zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289); 

2) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, 

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład 

są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne 

pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania 

odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości- zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 

14 grudnia o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.); 

3) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości lub odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli 

nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1987), na którą konieczne jest 

uzyskanie stosownego zezwolenia;” 

2.  W § 3 w ust. 1 w pkt 1:  

a) w lit. a skreśla się wyrazy „i tektura”; 

b) lit. j otrzymuje brzmienie:  

,,j) odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;" 

3.   W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

,,2. Pojemnik, worek służący do zbierania odpadów komunalnych powinien posiadać opis określający jego  

przeznaczenia (rodzaj zbieranych odpadów) oraz posiadać następującą kolorystykę: 

1) żółty oznaczony napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne” – przeznaczony na odpady z  tworzyw 

sztucznych w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady z metali w tym odpady 

opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;  

2) zielony oznaczony napisem  ,,Szkło” – przeznaczony na odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego 

w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

3) niebieski oznaczony napisem ,,Papier” – przeznaczony na  odpady z papieru w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;  

4) brązowy oznaczony napisem  ,,Bio” – odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów;  

5) czarny oznaczony napisem ,,Odpady zmieszane” – przeznaczony na zmieszane odpady komunalne.” 

4. W § 10 w ust.1: 

a) lit. a otrzymuje brzmienie:   

,, a) odpady komunalne zgromadzone w workach foliowych o pojemności 60/120 l, będą odbierane w sposób 

selektywny obejmujący: papier, szkło w tym szkło bezbarwne i kolorowe, metal, tworzywa sztuczne 

i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów gromadzone w odpowiednich workach  z folii polietylowych LDPE lub HDPE, 

odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości  raz na dwa tygodnie zgodnie z ustalonym 

harmonogramem;” 

b) lit. d otrzymuje brzmienie:  

,, d) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odbierane będą bezpośrednio z terenu 

nieruchomości  jeden raz w roku na indywidualne zgłoszenie (osobiste lub telefoniczne do Urzędu 

Miejskiego w Kołaczycach)   w terminie 7 dni od daty zgłoszenia lub poprzez dostarczanie we własnym 

zakresie do PSZOK w dniach i godzinach pracy punktu;” 

5. W § 11 w pkt 1: 

a) lit. a otrzymuje brzmienie:  
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,,a) papier, szkło w tym szkło bezbarwne i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe,  należy wystawić przed posesję w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór;” 

b) lit. g otrzymuje brzmienie:  

,,g) odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów można poddać 

kompostowaniu na terenie nieruchomości w przydomowych kompostownikach lub gromadzić w stosownych 

workach i wystawić przed posesję w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór.” 

6. § 13 otrzymuje brzmienie:  

,,§ 13 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego zakłada: 

1) Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, w tym odpadów komunalnych; 

2) Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru 

i tektury, a także odzysk energii z odpadów; 

3) Zmniejszenie masy odpadów składowanych na składowiskach; 

4) Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.” 

§ 2. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, sprawuje Burmistrz 

Kołaczyc. 

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

Województwa  Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kołaczycach 

 

Stanisław Dunaj 
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