
 

 

UCHWAŁA NR XIII/113/2019 

RADY GMINY FRYSZTAK 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak”. 

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

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz 

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Strzyżowie, 

Rada Gminy Frysztak, uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVII/300/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia ”Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak„ § 8 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: "1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za odbiór 

i gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się od właścicieli nieruchomości w każdej ilości 

selektywnie zebrane następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne – raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października raz na dwa 

tygodnie 

2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do 

października raz na dwa tygodnie 

3) bioodpady stanowiące odpady komunalne - raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października raz na 

dwa tygodnie 

4) papier, tektura– co najmniej raz na kwartał; 

5) szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe – co najmniej raz na kwartał; 

6) popiół z palenisk domowych – w okresie od października do kwietnia raz w miesiącu 

7) odpady wielkogabarytowe – co najmniej raz w roku.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Frysztak. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Przewodniczący Rady Jacek Król 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 29 listopada 2019 r.

Poz. 5798
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