
 

 

UCHWAŁA NR XXV/345/16 

RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 

z dnia 30 czerwca 2016 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  

ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu świadczenia usług 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tj. Dz.U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.) oraz 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. 2016 r., poz. 446); po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej Rada Miejska 

w Kolbuszowej uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych, zwanych dalej 

„właścicielami nieruchomości” i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, u źródła odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) papier i tektura, 

3) tworzywa sztuczne(np. typu PET), 

4) opakowania wielomateriałowe, 

5) szkło kolorowe, 

6) szkło bezbarwne, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8) odpady wielkogabarytowe, 

9) zużyte opony stanowiące odpady komunalne, 

10) odpady zielone (trawa, liście, gałęzie, niezanieczyszczone drzewo) – tylko w mieście Kolbuszowa. 

2. W ramach opłaty, o której mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości mogą, za okazaniem dowodu 

uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przekazać do punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, następujące odpady: 

1) odpady wymienione w ust. 1 w pkt. 2-10 

2) przeterminowane leki i chemikalia, 
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3) zużyte baterie i akumulatory, 

4) metale, 

5) używana odzież i tekstylia, 

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

z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub 

wykonywania robót) 

7) z materiałów ceramicznych, 

8) popioły paleniskowe, 

9) rozpuszczalniki, 

10) środki ochrony roślin, 

11) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

12) farby, tusze, farby drukarskie, 

13) kleje, lepiszcze i żywice, 

3. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zostanie odebrana każda zebrana przez niego ilość 

odpadów komunalnych. 

4. Transport odpadów, o których mowa w ust. 2 do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 3. W ramach opłaty, o której mowa w § 1, gmina wyposaży właścicieli nieruchomości w worki służące do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

1) worek niebieski – na papier i tekturę; 

2) worek żółty – na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe; 

3) worek zielony – na szkło kolorowe; 

4) worek biały – na szkło białe; 

5) worek brązowy – na odpady zielone z terenu miasta. 

§ 4. Odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości, zgodnie z harmonogramem udostępnionym 

mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty, z następującą częstotliwością: 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej raz na dwa tygodnie 

w mieście Kolbuszowa z zabudowy jednorodzinnej, raz na 10 dni z zabudowy wielorodzinnej 

a w miesiącach od kwietnia do października raz na tydzień oraz co najmniej raz na 4 tygodnie z terenów 

wiejskich 

2. Odpady papieru i tektury, szkła białego, kolorowego, tworzywa sztucznego – jeden raz na miesiąc 

w przypadku budynków jednorodzinnych; w przypadku budynków wielorodzinnych szkło białe i kolorowe 

nie rzadziej niż raz na miesiąc, tworzywa sztuczne oraz papier jeden raz na dwa tygodnie. 

3. Odpady zielone – jeden raz na dwa tygodnie z terenu miasta Kolbuszowa 

w miesiącach od kwietnia do października, 

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa raz do roku, 

5. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony –dwa razy do roku. 

§ 5. Gmina organizuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwie domowym 

w pojemnikach, o których mowa w Rozdziale 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kolbuszowa. 
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§ 6. Informacje dotyczące miejsca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zasad 

przyjmowania poszczególnych selektywnych frakcji odpadów komunalnych zostaną określone w Regulaminie 

(PSZOK) i udostępnione do publicznej wiadomości mieszkańcom na stronie 

internetowej http://www.srodowisko.kolbuszowa.pl/gospodarka-odpadami/punkt-selektywnej-zbiorki-

odpadow  oraz w sposób zwyczajowy przyjęty w gminie. 

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez 

właścicieli nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej (Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Odpadami) osobiście, telefonicznie - w godzinach pracy Urzędu, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr III/15/14Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 15 grudnia 2015 r. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej 

 

 

Krzysztof Aleksander Wilk 
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