
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/206/17 

RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 11 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/110/16 Rady Miasta Dynowa z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Dynów. 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), Rada Miasta Dynów po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Miasta Dynowa Nr XVIII/110/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.  

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Dynów, 

w rozdziale 2 § 4 ust 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Pojemniki i worki służące do zbierania odpadów powinny posiadać opis określający ich 

przeznaczenie oraz być utrzymane w następującej kolorystyce: 

1) na tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe – kolor żółty z napisem „Metale  

i tworzywa sztuczne”, 

2) na papier i tekturę – kolor niebieski z napisem „Papier”, 

3) na szkoło bezbarwne i kolorowe – kolor zielony z napisem „Szkło” 

4) na odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone – kolor brązowy z napisem 

„Bio” 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony 

nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w pojemnikach udostępnionych przez podmiot 

uprawniony, 

7) przeterminowane leki i chemikalia zbierane są do pojemników ustawionych w punktach 

selektywnego zbierania, albo bezpośrednio przez podmiot uprawniony , 

8) zużyte baterie i akumulatory zbierane są do pojemników zlokalizowanych w punkcie selektywnego 

zbierania lub bezpośrednio odbierane przez podmiot uprawniony – zgodnie z ustalonym 

harmonogramem.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 15 grudnia 2017 r.

Poz. 4437



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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Dynów 

 

 

Ewa Hadam 
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