
 

 

UCHWAŁA NR XIII.126.2019 

RADY GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ 

z dnia 3 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.157.2016 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 24 czerwca 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Horyniec-Zdrój. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz art.. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),  

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie,  Rada Gminy 

Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIX.157.2016 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Horyniec-Zdrój wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) §1 otrzymuje brzmienie: Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

dotyczące: 

1. wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 

zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów 

niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

odpadów tekstyliów i odzieży, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 

drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, 
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b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków; 2a utrzymania w odpowiednim stanie 

sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 

3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

2) Tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości. 

3) W §2 ust. 1 po pkt 12) dodaje się pkt 13-16 w brzmieniu: 

„13) bioodpadów, 

14) odpadów niebezpiecznych, 

15) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

16) odpadów tekstyliów i odzieży”; 

4) §9 ust. 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

6) opony z samochodów osobowych w ilości nie większej niż 8 szt. na rok z każdego gospodarstwa 

domowego należy wystawić przed posesję zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 

wielkogabarytowych, lub dostarczyć do PSZOK, natomiast odpady budowlane i rozbiórkowe powstające 

w gospodarstwach domowych pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych należy dostarczyć we własnym zakresie do 

PSZOK. Ilość tych odpadów nie przekroczy 2 tony w skali roku z gospodarstwa. Koszt odbioru nadwyżki 

oddanych odpadów pokrywa właściciel gospodarstwa. 

5) §13 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

1) „zabudowa jednorodzinna: 

a) odpady zmieszane  – jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) 

jeden raz w miesiącu, 

b) odpady segregowane jeden raz w miesiącu 

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji – jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie zimowym  

(od 1 listopada do 31 marca) raz w miesiącu, 

d) popiół – jeden raz w miesiącu” 

6) §13 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

2) ”zabudowa wielorodzinna: 

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz w tygodniu a w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) 

dwa razy w miesiącu, 

b) odpady segregowane dwa razy w miesiącu, 

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji – jeden raz w tygodniu, a w okresie zimowym (od 1 listopada 

do 31 marca) raz w miesiącu.” 
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7) §13 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

3) „z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

a) odpady zmieszane  – jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) 

jeden raz w miesiącu, 

b) odpady segregowane jeden raz w miesiącu 

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji – jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie zimowym  

(od 1 listopada do 31 marca) raz w miesiącu, 

d) popiół – jeden raz w miesiącu” 

8) W §15 skreśla się ust. 4 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Horyniec-Zdrój. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1stycznia 2020 roku. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Horyniec-Zdrój 

 

 

mgr Grzegorz Woźny 
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