
UCHWAŁA NR XXIX/173/2012 

Rady Miejskiej w Kołaczycach 

z dnia 27 grudnia 2012 r. 

 

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,                      

na których zamieszkują mieszkańcy. 

 

 

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

o samorządzie gminnym,  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy                 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 

391),  

 

 

Rada Miejska w Kołaczycach uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi: 

     

1. Odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach -workach foliowych z foli LDPE, o 

pojemności 60l i 120l, odbierane będą w sposób selektywny obejmujący:  

1.1. papier,  

1.2. szkło, 

1.3. tworzywa sztuczne z opakowaniami wielomateriałowymi, 

1.4. metal, 

1.5. odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone. 

Odpady gromadzone w odpowiednich workach oddzielnie dla każdej frakcji odpadów odbierane 

będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości dwa razy w miesiącu kalendarzowym zgodnie                 

z ustalonym harmonogramem. 

2. Odpady komunalne wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą 

odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w roku zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

3. Odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujący: chemikalia (farby, lakiery, 

przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, baterie, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny opony oraz przeterminowane leki odbierane będą w specjalnie 

utworzonych punktach do selektywnej zbiórki odpadów – codziennie w dniach i godzinach 

pracy. 

4. Odbieranie nieselektywnych odpadów od właścicieli nieruchomości odbywało będzie się dwa 

razy w miesiącu kalendarzowym zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

 

§ 2. Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości 

z terenów zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kołaczyc.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 r. 
 

 


