
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/289/2017 

RADY GMINY TRYŃCZA 

z dnia 25 października 2017 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XIX/200/2016 Rady Gminy Tryńcza z dnia 8 listopada 2016 roku 

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 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 6r ust. 3 i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku, uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIX/200/2016 Rady Gminy Tryńcza z dnia 8 listopada 2016 roku 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 przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust 1 pkt 1.1. otrzymuje brzmienie:1.1. Odbiór z nieruchomości bez ograniczeń ilościowych, 

co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów następujących frakcji: 

a) papieru, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru 

i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego 

oznaczonych napisem „Papier”, 

b) szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się 

w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach lub workach 

koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach lub workach 

koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”, 

c) metalu i tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe 

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

opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych 

napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

d) odpadów ulegających biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych, zbiera się w pojemnikach 

lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”, 

e) odpadów popiołu, w którego skład wchodzą zimne popioły zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 

szarego z napisem „zimny popiół”.” 

2) § 2 ust 1 pkt 1.3. otrzymuje brzmienie:1.3. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon, co najmniej raz w roku w formie 

tzw. „wystawki”. Odpady należy wystawić przed posesję (wzdłuż wyznaczonej trasy) w terminie podanym 

w harmonogramie w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór. 
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3)  § 3 ust 1 pkt 1.2. otrzymuje brzmienie:1.2. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów 

zebrane w sposób selektywny: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, w tym szkło okienne, opakowania 

wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane 

i rozbiórkowe (pochodzące z remontów i innych robot budowlanych wykonywanych we własnym 

zakresie), zużyte opony, zimne popioły zgodnie z przyjętym Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tryńczy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tryńcza. 

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

Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Tryńcza 

 

Stanisław Wielgos 
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Uzasadnienie  

 

Zgodnie z art. 6r ust. 3 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Rada Gminy Tryńcza, po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku, jest zobowiązana do uchwalenia aktu prawa 

miejscowego 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 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany zapisów 

w niniejszej uchwale spowodowane są ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 

2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania frakcji odpadów. Rozporządzenie określa 

sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz wskazuje kolor i oznaczenie pojemników 

w których odpad ma być zbierany. W myśl § 6 ust. 2 w/w Rozporządzenia niniejszą uchwałą dostosowuje się 

oznakowanie kolorystyczne oraz oznacza się ujednoliconymi dla całego kraju napisami pojemniki lub worki 

przeznaczone do selektywnej zbiórki wybranych frakcji odpadów. W celu dopełniania wyżej wymienionych 

obowiązków, koniecznym jest podjęcie tej uchwały przez Radę Gminy Tryńcza. 
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