
 

 

UCHWAŁA NR XIV/105/2019 

RADY GMINY WOJASZÓWKA 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia  

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojaszówka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019 r. , poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz.2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie 

Rada Gminy Wojaszówka 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/86/2019 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 listopada 2019 r., w sprawie ustalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojaszówka (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

poz. 6237 z 2019 r. ) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 pkt. 1 i pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

1) ”ustawienie odpowiedniej ilości koszy na śmieci oraz opróżnienie ich nie dopuszczając do przepełnienia” 

2) ”usuwanie błota,śniegu, lodu i innych nieczystości z dojazdów i dojść do nieruchomości i obiektów 

zlokalizowanych na swoim terenie” 

2) wykreślono zapis § 7 ust. 2 

3) § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie: „mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może odbywać się na 

terenie nieruchomości wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych umożliwiających odprowadzanie 

ścieków do zbiorników bezodpływowych oraz zgodnie z przepisami art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze 

zm.)” 

4) § 8 ust.3 otrzymuje brzmienie: „naprawa pojazdów samochodowych i innych pojazdów mechanicznych 

poza warsztatami samochodowymi może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie pod warunkiem 

niepowodowania zanieczyszczeń nieruchomości. Powstałe odpady gromadzone i usuwane będą zgodnie 

z regulaminem i przepisami szczególnymi”. 

5) wykreślono zapis w § 9 

6) § 10 ust.3 pkt.4 otrzymuje brzmienie: „worki o pojemności 60 litrów koloru brązowego -do gromadzenia 

odpadów zielonych ( liści, trawy, drobnych gałęzi) oraz pozostałych odpadów bio tj. obierki, odpady 

warzywne, resztki jedzenia” 

7) § 16 ust.1 otrzymuje brzmienie:” ustala się częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych 
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i niezamieszkałych co dwa tygodnie, w okresie od kwietnia do października. Ustala się częstotliwość 

odbioru odpadów selektywnie zebranych (tj. papieru, tektury, opakowań wielomateriałowych, opakowań 

z tworzyw sztucznych oraz opakowań z metalu) jeden raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do września 

dwa razy w miesiącu”. 

8) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów 

komunalnych, powinni podejmować działania służące zapobieganiu ich powstawaniu 

poprzez: 

1) podnoszenie świadomości ekologicznej, 

2) racjonalizacja zakupów, 

3) ponowne wykorzystanie materiałów i produktów, 

4) propagowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych 

5) wydłużenie okresu użytkowania, zmniejszenie objętości oraz zwiększenie liczby opakowań 

wielokrotnego użytku, 

6) wydłużenie okresu użytkowania sprzętu, poprzez jego naprawy, 

7) stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności”; 

9) wykreślono zapis w § 20 

10) wykreślono zapis § 21 ust. 2 

11) § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „zabrania się wypuszczania psów bez nadzoru, poza teren nieruchomości 

stanowiącej własność osoby utrzymującej zwierzę.” 

12) wykreślono zapis w § 21 ust. 4 i ust. 5 

13) wykreślono zapis w § 22 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 5 

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojaszówka.  

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

 

 

Józef Zięba 
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