
 

 

UCHWAŁA NR XIV/110/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

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 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3,  3b - 3d 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. W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują 

mieszkańcy, odbierane będą w każdej ilości odpady komunalne określone w § 2 ust. 1 pkt. 1) – 15) oraz 

przyjmowane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego w Kołaczycach 

(zwanego dalej ,,PSZOK”) odpady określone w § 2 ust.1 pkt. 1) - 14). 

§ 2. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są w każdej ilości: 

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

2) szkło – (w tym szkło bezbarwne i kolorowe, odpady opakowaniowe ze szkła); 

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

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

5) metale – (w tym odpady opakowaniowe z metali); 

6) bioodpady stanowiące odpady komunalne; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

11) zużyte opony; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

13) 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; 
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14) odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, pozostałości po środkach ochrony roślin 

i opakowania po tych środkach, świetlówki itp.); 

15) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

2. Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie zgodnie z ustalonym 

harmonogramem odbioru odpadów komunalnych (zwanym dalej ,,harmonogramem”). 

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy Kołaczyce 

oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne– raz na dwa tygodnie według ustalonego harmonogramu; 

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

i kolorowe, odpady opakowaniowe ze szkła); tworzywa sztuczne – (w tym odpady opakowaniowe 

z tworzyw sztucznych); odpady opakowaniowe wielomateriałowe; metale – (w tym odpady opakowaniowe 

z metali) - raz na dwa tygodnie według ustalonego harmonogramu; 

3) bioodpady stanowiące odpady komunalne -  raz na dwa tygodnie według ustalonego harmonogramu; 

4) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznego oraz zużyte opon –  jeden 

raz w roku według ustalonego harmonogramu, 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe - jeden raz w roku na   indywidualne zgłoszenie. 

2. Odpady komunalne określone w § 3 ust. 1 pkt. 1) – 4) odbierane będą u ,,źródła”- bezpośrednio 

z nieruchomości według harmonogramu, bądź też w przypadku odpadów komunalnych określonych  

w § 3 ust. 1 pkt. 2) – 5) dodatkowo przyjmowane w PSZOK w dniach i godzinach pracy punktu. 

3. Odpady określone w § 3 ust. 1 pkt. 4) odbierane będą w formie tzw. ,,objazdowej zbiórki” w terminie 

wskazanym w harmonogramie bądź też przyjmowane w PSZOK w dniach i godzinach pracy punktu. 

4. Odpady określone w ust. § 3 ust. 1 pkt. 5) odbierane będą u ,,źródła” bezpośrednio z nieruchomości  

(w przypadku indywidualnego zgłoszenia)  lub przyjmowane w PSZOK w dniach i godzinach pracy punktu. 

5. Zużyte baterie i akumulatory-  należy dostarczyć do PSZOK w dniach i godzinach pracy punktu. Baterie 

można również umieszczać w specjalnych pojemnikach znajdujących się w miejscach użyteczności publicznej. 

6. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi Gmina Kołaczyce zapewni wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

w worki na odpady komunalne dla następujących frakcji: 

a) papier; 

b) szkło; 

c) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

d) bioodpady stanowiące odpady komunalne; 

e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

7. Sposób gromadzenia odpadów w poszczególnych workach i kolorystyka worków określone zostały 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczyce. 

§ 4. 1. Wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 1) - 14) odpady można w ramach ponoszonej opłaty z tytułu 

gospodarowania odpadami komunalnymi we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK. 

2. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny. 

3. Transport odpadów do PSZOK, dostarczający zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. 

4. Szczegółowe zasady działania punktu określa Regulamin PSZOK, udostępniony na stronie internetowej 

Gminy Kołaczyce oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane będą uprawnionym 

podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
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§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub przez prowadzącego PSZOK mogą być 

składane w formie: 

1) pisemnej na adres: Urząd Miejski w Kołaczycach – ul. Rynek 1; 38-213 Kołaczyce; 

2) telefonicznej pod nr tel.: 13 44 602 49; 

3) e-mailowej na adres: sekretariat@kolaczyce.itl.pl 

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała  Nr XXI/107/2016 Rady Miejskiej 

w Kołaczycach z dnia 10 czerwca 2016 r. 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 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z dn. 

22 czerwca 2016 r., poz. 1951)  oraz uchwała  Nr XXXVIII/222/2017 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 

26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę 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 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

(Dz. Urz. Woj. Podk. z dn. 16 listopada 2017 r., poz. 3774). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kołaczyc. 

§ 9. 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 
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