
Uchwała Nr XXIX/151/05 

Rady Gminy Kołaczyce  

z dnia 25 lutego 2005r. 
 
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie 

gminy 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r 
o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001r. Nr 142, poz. l591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 3 
ust 1 i ust. 2, art. 4, art. 6 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.1) (Dz. U. z 1996r. Nr 132, poz. 622, 
z 1997r. Nr 60 poz. 369, Nr 121. poz. 770, z 2000r. Nr 22, poz. 272, z 2001r. Nr 100, 
poz. 1085, Nr 154, poz.1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 7, poz. 78 
z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz.1808), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Inspektora Sanitarnego w Jaśle Rada Gminy Kołaczyce uchwala, co następuje: 
 
§1.  Wprowadzić zmiany w załączniku do uchwały nr X/48/99 Rady Gminy 

Kołaczyce z dnia 19 maja 1999r. następującej treści: 
1. w §2 „Definicje” pkt 6 otrzymuje brzmienie: „Surowce wtórne – są to 

wyselekcjonowane z odpadów komunalnych części nadające się do 
gospodarczego wykorzystania. Należą do nich: papier, szkło, tworzywo sztuczne, 
złom żelazny i kolorowy, meble itp.” 

2. w §3 „Obowiązki i prawa użytkowników nieruchomości oraz wymagania 

wobec nich w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów” pkt. 3 otrzymuje 
brzmienie: „Użytkownicy nieruchomości są ponadto zobowiązani do usuwania 
zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości (z podwórzy, bram, zieleńców, 
pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku np. klatek 
schodowych, korytarzy itp.) oraz do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego 
położonych wzdłuż nieruchomości, poprzez pryzmowanie zgarniętego śniegu 
i lodu, jak również likwidowania skutków gołoledzi przez posypywanie piaskiem 
a także do pielęgnowania zieleńców, kwietników itp. znajdujących się na terenie 
nieruchomości”. 

3. w §3 „Obowiązki i prawa użytkowników nieruchomości oraz wymagania 

wobec nich w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów” dodaje się punkty: 
„pkt 14. Mycie podzespołów pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych 
poza myjniami i warsztatami naprawczymi może odbywać się na terenie 
nieruchomości takich jak place i podwórza pod warunkiem, że powstające ścieki 
gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych w sposób 
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi wymogami. 
Ścieki nie mogą być odprowadzane do rzek, rowów, zbiorników wodnych lub do 
ziemi”. 
„pkt 15. Naprawy pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych mogą 
odbywać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych i pod warunkiem, że 



odpady (oleje, smary, części zamienne itp.) będą gromadzone w urządzeniach do 
tego celu przeznaczonych”. 
„pkt 16. Naprawy blacharsko - lakiernicze powinny być prowadzone tylko 
w warsztatach”. 
„pkt 17. Osoby wyjeżdżające środkami transportu, maszynami budowlanymi 
i rolniczymi włączające się do ruchu drogowego mają obowiązek wcześniejszego 
oczyszczania kół tych pojazdów z zanieczyszczeń”.  
„pkt 18. Gmina przejmuje obowiązek zbierania i pozbywania się odpadów 
komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego”. 

4. w §4 „Zasady gromadzenia odpadów” pkt 11 i pkt 12 otrzymują brzmienie: 
„pkt 11. Odbiór odpadów wielogabarytowych i zużytych opon odbywał się 
będzie raz w miesiącu w przypadku wystąpienia zgłoszeń”, 
„pkt 12. Szczegółowe zasady odbioru odpadów wymienionych w pkt 11 oraz 
wysokości opłat określi odrębna Uchwała Rady Gminy”. 

5. w §7 „Surowce wtórne” w pkt 7 dopisać podpunkt „– tworzywa sztuczne” 
6. w §13 „Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe” dodać pkt 7 

„Gmina przejmuje obowiązek zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok 
zwierząt lub ich części oraz współdziała z przedsiębiorcami podejmującymi 
działalność w tym zakresie”. 

 
§2.  Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

 
§3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 
 
 

 


