
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/222/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH 

z dnia 26 października 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  

tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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. 6r ust. 3, 3a - 3d 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/107/2016 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z dn. 22 czerwca 2016 r., poz. 1951) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

,,1) selektywnie zebrane odpady komunalne: (papier, szkło w tym szkło bezbarwne i kolorowe; tworzywa 

sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe; odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów)”; 

2. W § 3:  

a) w ust.1:  

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

,,2) selektywnie zebrane odpady komunalne: (papier, szkło w tym szkło bezbarwne i kolorowe, metale, 

tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów)- raz na dwa tygodnie według ustalonego harmonogramu;” 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

,,4) 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;” 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 16 listopada 2017 r.

Poz. 3774



,,7. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Gmina Kołaczyce zapewni wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w worki na 

odpady komunalne dla następujących frakcji: papier szkło w tym szkło bezbarwne i kolorowe, metal, 

tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zmieszane odpady komunalne. Rodzaje worków określone 

zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczyce.” 

3. W § 6 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

,, 2) telefonicznie pod nr tel.: 13 44 602 49; 13 44 602 21, 13 44 602 94;” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 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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