
 

 

UCHWAŁA NR XVI/205/19 

RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 

z dnia 11 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/344/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(tj. Dz.U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy 

z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala co 

następuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kolbuszowa stanowiącym załącznik do 

uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXV/344/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. (Dz. Woj. Podkarpackiego 

z 2016 r. poz. 2529 z dnia 18.07.2016 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa. 

2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające 

czasowo na terenie Gminy Kolbuszowa.”; 

2) w § 2a 

a) pkt. 3 i 5 otrzymuje brzmienie: 

„3) Odpadach zmieszanych – rozumie się przez to odpady pozostałe po wyselekcjonowaniu z ogółu 

odpadów komunalnych następujących frakcji: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, odpadów 

wielomateriałowych, bioodpadów, żużli 

i popiołów oraz niezawierające: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii 

i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, 

5) Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - rozumie się przez to gruz 

ceglany, tynkarski, betonowy, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, 

drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa, materiały pokryć dachowych niezawierające substancji 

niebezpiecznych, odpady instalacyjne oraz wszystkie inne frakcje odpadowe, które powstały 

w gospodarstwie domowym w wyniku przeprowadzenia osobiście przez właściciela drobnych robót 

niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia prowadzenia robót do Starosty,”, 
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b) po pkt 5 dodaje się pkt 6 - 9 w brzmieniu: 

„6) Kodach kreskowych – rozumie się przez to opis zawierający zaszyfrowane dane dotyczące rodzaju 

odebranych odpadów, przeznaczone dla właścicieli nieruchomości objętych systemem 

gospodarowania odpadami w celu oznaczenia pojemników/worków, 

7) Odpady ulegające biodegradacji – zielone - rozumie się przez to odpady powstające w wyniku 

prowadzenia prac pielęgnacyjnych ogródków i roślin tj. trawa, liście, drobne gałęzie, kwiaty, resztki 

kwiatów ciętych i doniczkowych, z wyłączeniem ziemi, 

8) Odpady BIO - rozumie się przez to odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych  

tj. resztki jedzenia, owoce i warzywa, obierki z owoców i warzyw, skorupki jaj, 

9) Kompostownik – rozumie się przez to specjalny pojemnik, w którym następuje mineralizacja 

odpadów ulegających biodegradacji, uniemożliwiający przedostawanie się odsączy do ziemi i wód. 

Jego lokalizacja winna spełniać warunki zapisane w § 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).”. 

3) w § 4 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 

frakcji odpadów: 

1) papier – np. tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 

2) tworzywa sztuczne (typu PET) i opakowania wielomateriałowe, 

3) szkło – opakowania po napojach i żywności, 

4) metal – opakowania po żywności i napojach, drobny złom 

5) odpady BIO, 

6) odpady ulegające biodegradacji – zielone, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

11) przeterminowane leki i chemikalia, 

12) zużyte opony stanowiące odpady komunalne, 

13) żużle i popioły z domowych palenisk, 

14) odpady zmieszane.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a – 2c w brzmieniu: 

„2a. Odpady tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz metali, o których mowa 

w ust. 1 pkt. 2 i 4 należy gromadzić łącznie. 

2b. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i gromadzić w przydomowych 

kompostownikach. Kompostowanie we własnym zakresie na terenie nieruchomości winno być 

prowadzone w sposób niepowodujący emisji uciążliwych odorów dla nieruchomości sąsiednich. 

2c. Wymóg segregacji zostaje spełniony jeśli poszczególne frakcje odpadów, podlegające segregacji: 

a) zostaną umieszczone w odpowiednich pojemnikach lub workach, które zapewniają 

zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji oraz 

z zachowaniem wymogów niniejszego regulaminu, 
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b) odpady podlegające segregacji nie stanowią więcej niż 2 % w pojemniku na odpady 

niesegregowane (zmieszane).”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów: papieru i makulatury, metalu, tworzyw 

sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, bioodpadów należy prowadzić systemem: 

1) indywidualnym – nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi, w przystosowanych do 

tego celu workach; 

2) zbiorowym – nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi, nieruchomości 

niezamieszkałe, na których powstają odpady, w przystosowanych do tego celu pojemnikach, 

kontenerach.”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zasady działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zasady przyjmowania 

poszczególnych selektywnych frakcji odpadów komunalnych określone zostały w Regulaminie (PSZOK) 

oraz udostępnione do publicznej wiadomości mieszkańcom na stronie internetowej 

www.srodowisko.kolbuszowa.pl w zakładce Gospodarka odpadami oraz w sposób zwyczajowy przyjęty 

w gminie.”. 

4) nazwa rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: 

„Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych 

pojemników i worków oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym pojemników, worków i miejsc gromadzenia odpadów.”; 

5) w § 7 

a) ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) worki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie 

zbieranego, o rozmiarach 60 - 120 L;”, 

b) ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach 

lub workach o ujednoliconych kolorach: 

1) niebieskie oznaczone napisem „Papier”, z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym z tektury, 

odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 

2) żółte oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe 

z metali, tworzyw sztucznych (typu PET) oraz opakowań wielomateriałowych, 

3) zielone oznaczone napisem „Szkło”, z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe ze szkła, 

4) brązowe oznaczone napisem „Bio”, z przeznaczeniem na odpady BIO. 

3. Odpady niesegregowane (zmieszane) należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie 

do tego celu przeznaczonych i oznaczonych napisem „odpady zmieszane”.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Dopuszcza się wystawienie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w odpowiednio 

oznaczonych workach w sytuacji oddalenia gospodarstwa domowego (min. 0,5 km) od trasy przejazdu 

firmy wywozowej.”. 
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6) § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8. 1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) należy gromadzić 

w pojemnikach o minimalnej pojemności lub zespołach pojemników uwzględniając następujące normy: 

1) dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – 30 l w przeliczeniu na mieszkańca, 

jednak co najmniej jeden pojemnik 60 l na nieruchomości, 

2) dla nieruchomości wielorodzinnych – 30 l w przeliczeniu na mieszkańca, 

3) dla przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 3 l w przeliczeniu na każde dziecko/ucznia i pracownika, 

4) dla obiektów użyteczności publicznej – 110 l w przeliczeniu na każdych 10 pracowników, 

5) dla lokali handlowych – 50 l w przeliczeniu na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej 

jeden pojemnik 110 l na lokal, 

6) dla lokali gastronomicznych – 20 l w przeliczeniu na jedno miejsce konsumpcyjne, 

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych – 110 l w przeliczeniu na każdych 10 pracowników, 

8) dla hoteli, domów opieki, szpitali – 20 l w przeliczeniu na jedno łóżko, 

9) dla ogrodów działkowych, terenów rekreacyjnych – 20 l w przeliczeniu na każdą działkę w okresie od 

1 marca do 31 października każdego roku (dopuszcza się jeden pojemnik dla kilku działek o pojemności 

stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek); 

2. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub workach do 

tego celu przeznaczonych o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy: 

1) dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi – 30 l w przeliczeniu na 

mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 l na nieruchomości, 

2) dla przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 1,5 l w przeliczeniu na każde dziecko/ucznia i pracownika, 

3) dla obiektów użyteczności publicznej – 1,5 l w przeliczeniu na każdych 10 pracowników, 

4) dla lokali handlowych – 20 l w przeliczeniu na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej 

jeden pojemnik 110 l na lokal, 

5) dla lokali gastronomicznych – 10 l w przeliczeniu na jedno miejsce konsumpcyjne, 

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych – 50 l w przeliczeniu na każdych 10 pracowników, 

7) dla hoteli, domów opieki, szpitali – 10 l w przeliczeniu na jedno łóżko, 

8) dla ogrodów działkowych, terenów rekreacyjnych – 7 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 

31 października każdego roku (dopuszcza się jeden pojemnik dla kilku działek o pojemności stanowiącej 

iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek). 

3. Prowadzący działalność handlową w zakresie handlu artykułami spożywczymi lub gastronomii są 

zobowiązani do dodatkowego ustawienia kosza na odpady w pobliżu wyjścia lub na zewnątrz lokalu 

o pojemności min 60 l. 

4. Ilość i pojemność pojemników, kontenerów lub worków do gromadzenia odpadów na nieruchomościach 

zamieszkałych dostosować do liczby mieszkańców i ustalonych niniejszym regulaminem norm. 

5. Ilość i pojemność pojemników, kontenerów lub worków do gromadzenia odpadów na nieruchomościach 

niezamieszkałych dostosować do potrzeb uwzględniając ustalone niniejszym regulaminem normy" 

7) skreśla się § 9 – 17. 

8) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. 1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak: drogi publiczne, 

chodniki, przystanki komunikacyjne, parki, skwery, place zabaw powinny być wyposażone przez ich 

właścicieli w kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l. 

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 powinny być: 
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1) rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich 

użytkowników; 

2) ustawione w miejscach, które nie powodują zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz 

umożliwiające ich stale opróżnianie przez firmę wywozową; 

3) rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych 

i przebywania znacznej ilości osób; 

4) zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów; 

5) systematycznie opróżnianie, nie dopuszczając do ich przepełnienia; 

6) utrzymane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.”; 

9) w § 19: 

a) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ponoszenia przez właścicieli nieruchomości solidarnej odpowiedzialności w zakresie wywiązywania 

się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, utrzymywania pojemników we 

właściwym stanie sanitarnym i technicznym oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości takich jak cmentarze, 

ogrody działkowe i targowiska należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych dla osób z nich 

korzystających i pojazdów odbierających odpady.”. 

10) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu: 

„§ 19a. 1. Gromadzenie odpadów w pojemnikach, powinno uwzględniać: konstrukcyjne ograniczenie 

pojemności, obowiązek zamknięcia pokrywy pojemnika, zabezpieczenie zebranych odpadów przed 

wpływem czynników zewnętrznych. 

2. Dopuszcza się gromadzenie i przekazywanie przedsiębiorcy niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych w workach foliowych dostosowanych do gromadzenia tego typu odpadów, 

w kolorach wykluczających sugerowanie, że zawierają odpady zebrane selektywnie, wyłącznie 

w sytuacji, gdy ilość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, przekroczy łączną objętość 

pojemników, w jakie winien wyposażyć nieruchomość jej właściciel, mając na uwadze treść § 8. Worki 

należy oznaczyć odpowiednim kodem kreskowym. 

3. Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, który złożył deklaracje 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzyma od gminy pakiet worków wraz 

z kodami kreskowymi. 

4. Zgromadzone odpady komunalne należy przekazywać odbiorcy odpadów komunalnych 

w terminach wyznaczonych harmonogramem oraz wystawić w dniu odbioru w odpowiednio 

oznakowanych pojemnikach.”; 

11) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1) utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym urządzeń, o których mowa 

w rozdziale 3, 

2) ustawienia urządzeń, o których mowa w rozdziale 3 w miejscach łatwo dostępnych, w sposób 

nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich,  

3 ) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.”; 
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12) w § 21: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki, kontenery lub worki 

przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności 

poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, do drogi przejazdu samochodu odbierającego 

odpady.”, 

b) skreśla się ust. 4; 

13) w § 22: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1 – 3 otrzymuje brzmienie: "1) odpady niesegregowane (zmieszane) zostaną odebrane przez 

podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą," 

2) papier, makulaturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, zostaną odebrane 

przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą lub należy przekazywać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3) odpady z metalu można również przekazywać innemu uprawnionemu podmiotowi," 

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) odpady ulegające biodegradacji– zielone, stanowiące odpady komunalne, należy przekazywać do 

PSZOK lub zagospodarowywać w kompostowniku,”, 

- pkt 4 – 9 otrzymuje brzmienie: 

„4) odpady BIO należy przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady, który zawarł z gminą umowę 

na odbiór odpadów lub zagospodarowywać w kompostowniach, 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. Ponadto odpady te można przekazać innemu uprawnionemu podmiotowi, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne można przekazywać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przekazać je uprawnionemu podmiotowi na własny 

koszt lub zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.  

U. 2019 poz. 701 z późn. zm.), 

8) zużyte opony stanowiące odpady komunalne, z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz 

pojazdów mechanicznych o średnicy zewnętrznej nie większej niż 1 m należy przekazywać do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponadto zużyte opony można przekazać 

innemu uprawnionemu podmiotowi, 

9) wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji należy przekazywać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych,”, 

- po pkt. 12 dodaje się pkt. 13 w brzmieniu: 

„13) żużle i popioły z domowych palenisk należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Powstały na nieruchomościach kompost należy wykorzystać we własnym zakresie.”. 
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14) w § 23 

a) punkt 2 – 6 otrzymują brzmienie: 

- „2) tworzywa sztuczne (typu PET), metale, opakowania wielomateriałowe opakowania ze szkła, 

papier i makulatura oraz odzież i tekstylia - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe - systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż 

tydzień po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - według potrzeb właścicieli nieruchomości, jednak 

nie rzadziej niż dwa razy w roku, 

5) odpady BIO: 

a) z zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie a w miesiącach od kwietnia do 

października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) z zabudowy wielolokalowej nie rzadziej niż raz na 10 dni a w miesiącach od kwietnia do października 

nie rzadziej niż raz na tydzień, 

c) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie, 

6) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w miarę 

potrzeb ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.” 

b) punkty 7-9 skreśla się. 

15) w § 24: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciele nieruchomości 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 nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.”, 

b) skreśla się ust. 2. 

16) § 27 skreśla się. 

17) w § 30 ust. 2 i 4 otrzymują brzmienie: 

„2. Utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania 

odchodów tych zwierząt. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 nie dotyczy właścicieli psów asystujących (osób 

niewidomych) i funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz służb ratowniczych korzystających 

z pracy psów służbowych, w trakcie wykonywania zadań służbowych.”; 

18) § 31 otrzymuje brzmienie: 

„1. W Gminie Kolbuszowa, na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się hodowlę 

zwierząt gospodarskich w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstwach typu zagrodowego 

wyposażonych w budynki inwentarskie spełniające wymogi określone w przepisach odrębnych. 

2. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich powinny dołożyć starań aby zwierzęta były 

jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 

3. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt przeciwdziałają zanieczyszczeniom wód powierzchniowych 

i podziemnych nieczystościami powstałymi podczas chowu i hodowli zwierząt. 

4. Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich hodowli 

oraz powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości.”; 
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19) § 32 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Kolbuszowa jako obszar podlegający obowiązkowi 

przeprowadzenia deratyzacji. 

2. Deratyzacja winna być przeprowadzona w razie potrzeby.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-stu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej 

 

 

Krzysztof Aleksander Wilk 
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Uzasadnienie 

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 

z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 1579), gmina została zobowiązana do dostosowania 

obowiązującego Regulaminu w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie zmian, tj. do 6 września 2020 r. 

Niniejsza uchwała zawiera zmiany narzucone ustawą oraz wynikające z indywidualnej organizacji systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kolbuszowa, m. in.: 

1.zdefiniowano niektóre pojęcia, tj. kody kreskowe, odpady ulegające biodegradacji (zielone, kuchenne), 

kompostownik; 

2.w celu zmniejszenia ilości odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości mają obowiązek wysegregowania bioodpadów 

z podziałem na zielone i kuchenne (kuchenne odbierane u źródła a zielone w PSZOK jeśli właściciel 

nieruchomości nie podejmie się kompostowania) oraz popiołu i żużli z domowych palenisk odbieranego 

tylko w PSZOK lub zagospodarowanego we własnym zakresie; 

3.w celu ułatwienia kontroli określono kiedy zostanie spełniany warunek segregacji; 

4.dookreślono aby nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi zbierały odpady 

segregowane w przystosowanych do tego celu workach; 

5.w celu ułatwienia określenia minimalnej wielkości pojemników, w jakie powinien wyposażyć 

nieruchomość jej właściciel, zmieniono normy które należy uwzględnić; 

6.zlikwidowano worek biały na szkło białe, które będzie można wrzucić do worka zielonego, 

przeznaczonego na szkło; 

7.uszczegółowiono co należy do poszczególnych worków wrzucać; 

8.zmieniono częstotliwość odbioru odpadów ulegających biodegradacji na wymaganą ustawą. 

9.w celu ograniczenia kosztów zmieniono sposób pozbywania się następujących odpadów: 

-odpady ulegające biodegradacji – zielone – będą odbierane tylko w PSZOK; 

-odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – będą odbierane 

tylko w PSZOK. 

10.uszczegółowiono sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości 

objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami – wprowadzono system kodów kreskowych, który: 

-umożliwi kontrole mieszkańców co do prowadzonej segregacji oraz co do ilości zamieszkałych osób, 

-zmobilizuje mieszkańców do przykładania uwagi przy segregacji,  

-ułatwi wyłapanie nieruchomości, które nie złożyły deklaracji, bowiem właściciele nieruchomości, którzy 

nie złożą deklaracji nie dostaną pakietu worków z kodami (każdy przypadek braku odpowiednio opisanego 

worka zgłaszany będzie przez podmiot odbierający odpady do urzędu); 

-dedykowany dodatkowo dla odpadów zmieszanych ułatwiłyby identyfikacje mieszkańców, którzy ze 

względu na dalekie odległości do trasy przejazdu wystawiają odpady w workach, często zbiorowo z innymi – 

pozwala to na lepszą kontrole zasadności reklamacji dotyczących odbioru. 

Zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele 

nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych 

na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz 

sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy (art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających 

z art. 5 ust. 1-4 sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do kontroli przestrzegania i stosowania 

przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zobowiązuje także art. 9u w/w ustawy. 

Przepisy te nie określają sposobów tego nadzoru ani kontroli ale dają Gminom podstawę do stworzenia 

systemu kontrolnego, stąd też zaproponowany w regulaminie sposób znakowania pojemników/worków na 

terenie Gminy Kolbuszowa. Ponadto znakowanie pojemników/worków w formie kodu kreskowego 

zabezpiecza dane właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje.  
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Wprowadzenie systemu monitorowania odpadów (identyfikacji pojemników) nie wynika bezpośrednio 

z przepisów prawa ale nie jest też nim zabronione. Podkreślić jednak należy, że Unia Europejska stawia 

przed nami bardzo ambitne cele, jeśli chodzi o poziomy recyklingu. Wysokie poziomy są również narzucone 

polskim prawem. Co z kolei zmusza do wprowadzania rozwiązań pozwalających kontrolować (nadzorować) 

system selektywnej zbiórki odpadów u źródła. 

System identyfikacji pojemników pozwoli także uszczelnić system gospodarki odpadami co do 

niezłożonych deklaracji czy co do danych zawartych w deklaracjach a co za tym idzie będzie miał wpływ na 

uzyskanie odpowiednich wpływów. 

Uchwała uzyskała pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
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