
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/458/21 

RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/273/2020 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  

z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu  

Gminy Kolbuszowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, 

w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości  

i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

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

gminnym (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.); po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej Rada Miejska w Kolbuszowej 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/273/2020 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kolbuszowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną opłatę,  w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela 

nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 

a) w ust. 1: 

- w pkt. 1 pkt b) otrzymuje brzmienie; 

„b) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady 

opakowaniowe z metali i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, butelki typu PET, np. 

opakowania po napojach i wodzie, bezbarwne oraz w kolorze niebieskim i zielonym,”, 

- w pkt. 1 podpunkt d) otrzymuje brzmienie: 

„odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – od 

właścicieli, którzy nie zadeklarowali kompostownika przydomowego,”, 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  wyposaży właścicieli nieruchomości zabudowanych (z wyłączeniem właścicieli nieruchomości 

wielolokalowych), objętych systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, 

w pakiet worków służących do selektywnej zbiórki odpadów, z wyjątkiem worków do zbierania 

odpadów ulegających biodegradacji, jeśli właściciele nieruchomości zadeklarowali 

kompostowanie bioodpadów.”, 
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- w pkt. 3 podpunkt a) otrzymuje brzmienie: 

„odpady wymienione w pkt. 1) litera a-c,”, 

- w pkt. 3 po podpunkcie a) dodajemy podpunkt aa) w brzmieniu: 

„odpady ulegające biodegradacji – tylko od właścicieli, którzy nie zadeklarowali 

przydomowego kompostownika,”, 

- w pkt. 3 podpunkt b), d) i h) otrzymują brzmienie” 

„b)  meble i inne odpady wielkogabarytowe – 200 kg/rok/lokal lub nieruchomość, z której właściciel 

złożył deklaracje, 

d) zużyte opony – 8 szt./rok/lokal lub nieruchomość, z której właściciel złożył deklaracje, 

h) betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (odpady budowlane i rozbiórkowe – 

pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia 

zamiaru budowy lub wykonywania robót) – 500 kg/rok/lokal lub nieruchomość, z której 

właściciel złożył deklaracje,”, 

- po pkt. 4 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: 

„5) wyposaży właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w kody 

kreskowe niezbędne do oznakowania pojemników i worków”,, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Za dodatkową opłatą właściciel nieruchomości może oddać do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych styropian budowlany, który powstał w gospodarstwie domowym w wyniku 

przeprowadzenia osobiście przez właściciela drobnych prac remontowych.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku większego zapotrzebowania na worki brązowe właściciel nieruchomości będzie je 

mógł nabyć odpłatnie. Miejsce, w którym będzie można zakupić worki zostanie podane przez Gminę 

do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej i w innych 

środkach publicznego przekazu”; 

2) w § 5 

- ust. 1 tiret drugi otrzymuje brzmienie: 

„– z budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie wsi nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie”, 

- po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: “5. butelki typu PET: 

a) . w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, 

b) . w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz na miesiąc.” 

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

- „1. O przypadkach niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właścicieli 

nieruchomości może poinformować Urząd Miejski w Kolbuszowej (Referat Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi) osobiście, telefonicznie - w godzinach pracy Urzędu, pocztą tradycyjną lub 

elektroniczną.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma 

zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. 

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Kolbuszowej 

 

Krzysztof Aleksander Wilk 
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Uzasadnienie 

W dniu 22 września 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia. 2021 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 1648).  

W celu usprawnienia obecnie działającego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Kolbuszowa oraz obniżenia kosztów jego funkcjonowania Rada Miejska w Kolbuszowej postanowiła  

o zmianie obowiązującej uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kolbuszowa 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania 

odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z zapisami w/w ustawy.  

W tym celu doprecyzowano zapisy dotyczące szczegółowego zakresu świadczenia usługi odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tj. m.in.: 

−w ramach opłaty właściciel będzie mógł oddać dodatkowo frakcje odpadów w postaci butelek PET 

w worku koloru żółtego – wysegregowanie tych opadów pozwoli na ich tańsze i lepsze zagospodarowanie, 

bowiem są one w praktyce w pełni poddawane recyklingowi co jest zgodne z hierarchią postępowania 

z odpadami wskazaną w ustawie o odpadach. Pozwoli to również na osiągnięcie lepszych poziomów 

recyklingu; odbiór tych odpadów będzie rzadszy niż odpadów oddawanych w worku żółtym wprowadzono 

również zapis dotyczący częstotliwości odbioru tych odpadów; 

−dodano zapis odpłatnego przyjmowania styropianu budowlanego w PSZOK w Kolbuszowej; 

−dodano zapis dotyczący zaopatrzenia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

jednorodzinnymi w kody kreskowe w celu poprawy selektywnej zbiórki odpadów; 

−zmieniono częstotliwość odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej 

na terenie wsi na – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. 

Uchwała uzyskała pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
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