
 

 

UCHWAŁA

 NR XXXIV/252/13 

RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH 

z dnia 17 kwietnia 2013 r. 

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Ryglice 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) - Rada 

Miejska w Ryglicach, uchwala co następuje:  

§ 1. W Załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/237/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 4 marca 2013 r.  

1) W rozdziale 2, § 5, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„odpady niebezpieczne m. in. takie jak: baterie, zużyte akumulatory, świetlówki należy wydzielać 

z powstających odpadów komunalnych i wrzucać do oznakowanych pojemników, specjalnie na 

nie przeznaczonych, rozmieszczonych w punktach handlowych w miejscu zakupu baterii i świetlówek, 

w szkołach prowadzących zbiórkę lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych”; 

2) W rozdziale 2, § 5, ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„zużyte opony należy usuwać z terenu nieruchomości w trakcie organizowanych przez Urząd Miejski 

w Ryglicach zbiórek sprzed posesji lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych”; 

3) W rozdziale 2, § 5, ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„przeterminowane leki należy gromadzić w pojemnikach ustawionych w aptekach lub w innych 

wskazanych do tego celu miejscach (punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych)”; 

4) W rozdziale 2, § 5, ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci (AGD i RTV) należy usuwać z terenu posesji w trakcie 

organizowanych przez Urząd Miejski w Ryglicach akcji Wielkogabaryty i Elektrośmieci lub dostarczyć 

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”; 

5) W rozdziale 2, § 5, ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
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„chemikalia, resztki farb i lakierów, detergenty, środki ochrony roślin itp., należy gromadzić wyłącznie 

w urządzeniach (pojemnikach) przeznaczonych na ten cel, w miejscach wskazanych przez Urząd Miejski 

w Ryglicach - punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych”; 

6) W rozdziale 3, § 8, ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„W celu ułatwienia wszystkim użytkownikom nieruchomości prowadzenia selektywnej zbiórki stałych 

odpadów komunalnych, do harmonogramu dołączony zostanie wykaz odpadów, które mogą być 

gromadzone w urządzeniach do gromadzenia odpadów komunalnych (pojemnikach, workach) 

przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, oraz odpadów, których wrzucanie jest zabronione.”; 

7) W rozdziale 3, § 10, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Na terenie Gminy Ryglice istnieje możliwość gromadzenia odpadów wielkogabarytowych 

i niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w punktach selektywnej zbiórki 

stałych odpadów komunalnych.”; 

8) W rozdziale 3, § 10, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Burmistrz Ryglic podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.ryglice.pl, tablicach 

informacyjnych w poszczególnych sołectwach lokalizację punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, harmonogram i godziny świadczenia usług przez te punkty oraz wykaz odbieranych z nich 

frakcji odpadów.”; 

9) W rozdziale 3, § 12, ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne przeznaczone do usunięcia, muszą 

zostać wystawione, w terminie przewidzianym harmonogramem, przed wejściem na teren 

nieruchomości, podczas organizowanej przez Urząd Miejski w Ryglicach akcji Wielkogabaryty 

i Elektrośmieci lub dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.”; 

10) W rozdziale 3, § 13, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Zabronione jest wrzucanie do urządzeń do zbierania stałych odpadów komunalnych, przeznaczonych na 

opakowania szklane: ceramiki, doniczek kamiennych, szkła budowlanego w tym okiennego, szkła 

zbrojonego, szyb samochodowych. Odpady te należy przekazać do gminnego punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych.”; 

11) W rozdziale 3, § 13, ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Zabronione jest wrzucanie do urządzeń do zbierania stałych odpadów komunalnych, przeznaczonych na 

opakowania z tworzyw sztucznych: ciężkich i mokrych folii, opakowań po lekarstwach, po olejach 

i smarach, farbach i lakierach, środkach chwastobójczych i owadobójczych oraz innych podobnych. 

Odpady te należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.  

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 lipca 2013 r.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach 

mgr inż. Grzegorz Wojtanowski 
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