
 

 

UCHWAŁA NR XIV/109/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Kołaczyce 

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, Rada Miejska w Kołaczycach 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się ,,Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczyce” określony 

w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXI/106/2016 Rady Miejskiej 

w Kołaczycach z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Kołaczyce (Dz. Urz. Woj. Podk. z dn. 22 czerwca 2016 r., poz. 1950) oraz uchwała  

Nr XXXVIII/221/2017 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 26 października 2017r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczyce (Dz. Urz. Woj. 

Podk. z dn. 16 listopada 2017 r., poz. 3773). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kołaczyc. 

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

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Kołaczycach 

 

 

Edward Zbylut 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 15 stycznia 2020 r.

Poz. 350



Załącznik do uchwały Nr XIV/109/2019 

Rady Miejskiej w Kołaczycach 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

GMINY KOŁACZYCE 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczyce, zwany dalej 

,,Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczyce 

zgodnie z wymaganiami art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

§ 2. 1.  Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w:             

1) ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2010); 

2) ustawie z dnia 14 grudnia  2012 roku o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.); 

3) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. 

zm.); 

4) ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1895); 

5) ustawie z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jedn. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2132). 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) regulaminie –  rozumie się przez to niniejszy ,, Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Kołaczyce”; 

2) PSZOK- należy przez to rozumieć Punkt Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych    w  Kołaczycach. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz należytego stanu 

sanitarno-higienicznego poprzez: 

1) Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości obejmującej 

następujące frakcje odpadów komunalnych: 

a) papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury); 

b) szkło (w tym szkło bezbarwne i kolorowe; odpady opakowaniowe ze szkła); 

c) tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych); 

d) metale (w tym odpady opakowaniowe z metali); 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

f) przeterminowane leki i chemikalia; 

g) odpady niekwalifikujące 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; 

h) odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, pozostałości po środkach ochrony roślin 

i opakowania po tych środkach, świetlówki itp.); 
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j) zużyte baterie i akumulatory; 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

ł) bioodpady stanowiące odpady komunalne; 

m) zużyte opony; 

n) odpady budowlane i rozbiórkowe. 

2) Przekazanie odbiorcy odpadów selektywnie zebranych i pozostałych niesegregowanych (zmieszanych) 

w wyznaczonych terminach. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą 

przekazać odpady pochodzące z selektywnej zbiórki, o których mowa w § 3. ust 1 pkt 1) lit. a) – n) poprzez 

dostarczenie ich na własny koszt do wskazanego na terenie Gminy Kołaczyce PSZOK w godzinach pracy 

punktu. 

2. Odpady o których mowa w § 3. ust 1 pkt 1) lit.  a) – n)  zbierane i odbierane będą z częstotliwością i na 

zasadach określonych  w niniejszym regulaminie. 

3. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach (workach) 

o określonej kolorystyce na zasadach zgodnych z regulaminem i przekazywać odbiorcy odpadów 

komunalnych. 

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w szczególności dróg, chodników, poprzez ich 

odgarnięcie w miejsca nie powodujące utrudnienia w ruchu pieszych lub pojazdów. 

§ 5. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska; 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości przy użyciu 

środków ulegających biodegradacji. 

2. Prowadzenie napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się 

wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych pojazdów mechanicznych. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonychdo zbierania odpadów komunalnych, 

warunki ich rozmieszczenia i utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. 1.  Na terenie Gminy Kołaczyce do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować następujące 

rodzaje pojemników, worków, kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach nieruchomości, 

w tym terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz drogach publicznych: 

1) pojemniki (worki) o pojemności od 60 do 1100 litrów; 

2) kontenery na odpady typu KP o pojemności od 7 do 14 m3. 

3) pojemniki (worki) na odpady z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 

nie mniejszej niż 60 litrów; 

4) pojemniki (worki) na odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności nie mniejszej niż 60 litrów; 

5) kosze uliczne, kosze przystankowe oraz kosze przy budynkach użyteczności publicznej o pojemności min. 

15 litrów; 

6) pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności, np. na: przeterminowane leki, zużyte baterie, igły 

i strzykawki itp.; 

7) kontenery na odpady budowlano – rozbiórkowe  o pojemności minimalnej 7 m3. 

2. Pojemniki (worki) służący do zbierania odpadów komunalnych powinien posiadać opis określający ich 

przeznaczenia (rodzaj zbieranych odpadów) oraz posiadać następującą kolorystykę: 
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1) żółty oznaczony napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne” – przeznaczony na odpady z  tworzyw 

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

opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe  ;  

2) zielony oznaczony napisem  ,,Szkło” – przeznaczony na odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego 

w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

3) niebieski oznaczony napisem ,,Papier” – przeznaczony na  odpady z papieru w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;  

4) brązowy oznaczony napisem  ,,Bio” – odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów;  

5) czarny oznaczony napisem ,,Odpady zmieszane” – przeznaczony na niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne. 

3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zostają wyposażeni w odpowiednią ilość 

pojemników (worków) do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów 

komunalnych na danej nieruchomości oraz liczbę osób z nich korzystających. Odpady selektywnie zebrane 

powinny być wrzucane do odpowiednich pojemników (worków) oraz odpowiednio oznakowane 

identyfikatorem w postaci kodów kreskowych nadanych przez Gminę Kołaczyce. 

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki (worki) na odpady komunalne, dostosowując ilość 

i pojemność pojemników (worków) do swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy: 

1) dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych – 2 litry na każdego pracownika lub ucznia 

na miesiąc, jednak co najmniej 1 pojemniki (worki) o pojemności 60 litrów; 

2) dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych – 20 litrów na każdego 

pracownika na miesiąc, jednak co najmniej 1 pojemniki (worek) o pojemności 60 litrów; 

3) dla lokali handlowych innych niż spożywcze – 20 litrów na każdego pracownika na miesiąc, jednak co 

najmniej 1 pojemnik (worek) o pojemności 60 litrów; 

4) dla lokali gastronomicznych – 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne na miesiąc, jednak co najmniej 

1 pojemnik (worek) o pojemności 120 litrów; 

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych –10 litrów na każdego pracownika na miesiąc, 

jednak co najmniej 1 pojemnik (worek) o pojemności 60 litrów; 

7) dla domów opieki, hoteli – 30 litrów na łóżko, jednak co najmniej dwa pojemniki (worki) o pojemności 

120 litrów miesięcznie; 

8) dla cmentarzy – co najmniej 3 pojemniki o pojemności 1100 litrów; 

9) pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów w miejscach przeznaczonych do użytku 

publicznego powinny posiadać pojemność nie mniejszą niż 1100 litrów na każdą frakcję. 

§ 7. Pojemniki (worki) do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomości w sposób 

nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

§ 8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd 

i dostęp pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady. 

§ 9. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania pojemników na odpady oraz miejsc ich 

gromadzenia  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłychz terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych: 

1. z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których 

zamieszkują mieszkańcy: 
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a) odpady komunalne zgromadzone w odpowiednich workach foliowych o pojemności 60/120 l, obejmujące: 

papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury); szkło (w tym szkło bezbarwne i kolorowe, 

odpady opakowaniowe ze szkła); metale (w tym odpady opakowaniowe z metali) tworzywa sztuczne (w tym 

odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych), odpady opakowaniowe wielomateriałowe- raz na dwa 

tygodnie zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

b) niesegregowane  (zmieszane) odpady komunalne - gromadzone w workach foliowych o pojemności 60/120 l 

- odbierane raz na dwa tygodnie zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

c) bioodpady stanowiące odpady komunalne - gromadzone w workach foliowych o pojemności 60/120 l - 

odbierane raz na dwa tygodnie zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

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

odbierane z terenu nieruchomości w formie tzw. ,,objazdowej zbiórki” jeden raz w roku zgodnie z ustalonym 

harmonogramem lub w PSZOK w dniach i godzinach pracy punktu; 

e) odpady niebezpieczne, chemikalia (farby, kleje, rozpuszczalniki, pozostałości po środkach ochrony roślin 

opakowania po tych środkach, świetlówki itp.), przeterminowane leki, odbierane będą w PSZOK w dniach 

i godzinach pracy punktu; 

f) odpady niekwalifikujące 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 igły i strzykawki odbierane będą w PSZOK w dniach i godzinach pracy punktu; 

g) zużyte baterie i akumulatory odbierane będą w PSZOK w dniach i godzinach pracy punktu; 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości  jeden raz w roku na 

indywidualne zgłoszenie lub poprzez dostarczanie we własnym zakresie do PSZOK w dniach i godzinach 

pracy punktu; 

2. Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego opróżnianie pojemników następuje sukcesywnie 

w miarę ich zapełnienia nie dopuszczając do ich przepełnienia  jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu w sposób 

gwarantujący zachowanie czystości  i porządku. 

3. Z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odpady 

odbierane będą w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą odbierającym odpady, z którym właściciel 

nieruchomości zawarł umowę – z tym, że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stanowiących odpady komunalne oraz bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż  raz na dwa tygodnie. Właściciel nieruchomości 

zobowiązany jest do pozbywania się odpadów komunalnych systematycznie, w sposób gwarantujący 

zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 11. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się 

zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, 

w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, a mianowicie:   

1) selektywnie zebrane w stosownych pojemnikach (workach) odpady komunalne takie jak: 

a) papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury); szkło (w tym szkło bezbarwne 

i kolorowe, odpady opakowaniowe ze szkła); metale (w tym odpady opakowaniowe z metali), tworzywa 

sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych), odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe - należy wystawić przed posesję w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór lub 

dostarczyć  do PSZOK w dniach i godzinach pracy punktu. 

b) bioodpady stanowiące odpady komunalne należy wystawić przed posesję w sposób umożliwiający ich 

sprawny odbiór lub dostarczyć do PSZOK w dniach i godzinach pracy punktu. Dopuszcza się aby 

bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostowane były w kompostownikach przydomowych. 

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

wystawić przed posesję w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór lub dostarczyć do PSZOK w dniach 

i godzinach pracy punktu. 
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d) zużyte baterie i akumulatory należy dostarczyć do PSZOK w dniach i godzinach pracy punktu.  Baterie 

można również umieszczać w specjalnych pojemnikach do tego przeznaczonych znajdujących się 

w miejscach użyteczności publicznej. 

e) przeterminowane leki – należy dostarczyć do PSZOK w dniach i godzinach pracy punktu. 

f) odpady niebezpieczne, chemikalia (farby, kleje, rozpuszczalniki, pozostałości po środkach ochrony roślin 

opakowania po tych środkach, świetlówki itp.) należy dostarczyć do PSZOK w dniach i godzinach pracy 

punktu. 

g) odpady niekwalifikujące 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 igły i strzykawki należy dostarczyć do PSZOK w dniach 

i godzinach pracy punktu. 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć do PSZOK w dniach i godzinach pracy punktu lub 

umożliwić ich sprawny odbiór w przypadku indywidualnego zgłoszenia potrzeby odbioru bezpośrednio 

z terenu nieruchomości. 

§ 12. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenie nieruchomości w zbiorniki 

bezodpływowe tj. urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania 

lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są do pozbywania się 

nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się 

urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników ustala właściciel nieruchomości 

z podmiotem uprawnionym dokonującym wywozu, jednak przynajmniej dwa razy w ciągu roku. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. W celu osiągnięcia określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami poziomów recyklingu  

wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości: 

1) wybierać produkty, które nie posiadają zbędnych opakowań; 

2) wielokrotnie używać opakowań nadających się do danego celu; 

3) unikać jednorazowych kubków, talerzy, sztućców , ręczników; 

4) kupować i konsumować napoje, pożywienie, środki chemiczne w opakowaniach, które można zwrócić lub 

ponownie napełnić; 

5) przekazywać zużytą odzież, obuwie i inne przedmioty do ponownego użycia; 

6) wybierać produkty trwałe. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwości dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 14. 1.  Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 

2. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy mogą być wprowadzone tylko na smyczy. 

Zwolnienie ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych a w przypadku ras uznanych za 

agresywne pod warunkiem, że pies ma kaganiec. 

3. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń 

spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do 

wspólnego użytku. 
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Rozdział 7. 

Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 

§ 15. W Gminie Kołaczyce, na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się hodowlę zwierząt 

gospodarskich w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstwach typu zagrodowego wyposażonych  w budynki 

inwentarskie. 

§ 16. 1.  Osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich powinny dołożyć starań aby zwierzęta były 

jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Uniemożliwiając im wydostanie się na tereny publiczne i nie powodując 

uciążliwości lub zagrożenia dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich. 

2. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt przeciwdziałają zanieczyszczeniom wód powierzchniowych 

i podziemnych nieczystościami powstałymi podczas chowu i hodowli zwierząt. 

3. Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich hodowli oraz 

powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 

§ 17. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty użyteczności publicznej na terenie Gminy Kołaczyce 

m.in. placówki oświatowe, dom pomocy społecznej „Nazaret” w Kołaczycach, remizy strażackie, teren 

oczyszczalni ścieków. 

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwa raz w roku, w okresie wiosennym od marca do 

kwietnia i w okresie jesiennym od października do listopada oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia 

populacji gryzoni na danym terenie. 
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