
UCHWAŁA NR XXXVII/69/2017
RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/93/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Lubaczowie, Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XLVI/93/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, § 1 otrzymuje brzmienie:"§ 1.1 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) Odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości:

a) dla budynków jednorodzinnych – 1 raz na dwa tygodnie,

b) dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 1 raz na tydzień,

c) dla placówek handlowo-usługowych – 1 raz na tydzień,

d) z terenów cmentarzy – 1 raz na dwa tygodnie,

2) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, w każdej 
ilości – minimum 1 raz w miesiącu. Worki lub pojemniki powinny posiadać kolor „NIEBIESKI”, oznaczone 
napisem „Papier”,

3) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego zebrane w sposób selektywny w każdej ilości – minimum 1 raz 
w miesiącu. Worki lub pojemniki powinny posiadać kolor „BIAŁY”, oznaczone napisem „Szkło bezbarwne”,

4) odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego zebrane w sposób selektywny w każdej ilości – minimum 1 raz 
w miesiącu. Worki lub pojemniki powinny posiadać kolor „ZIELONY”, oznaczone napisem „Szkło kolorowe”,

5) odpady metali zebrane w sposób selektywny, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw 
sztucznych zebrane w sposób selektywny, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe, zebrane w każdej ilości – minimum 1 raz w miesiącu. Worki lub pojemniki 
powinny posiadać kolor „ŻÓŁTY” oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,

6) odpady ulegające biodegradacji, w każdej ilości – minimum 1 raz na tydzień z budynków wielorodzinnych na 
terenie m. Cieszanów, dla pozostałych budynków 1 raz na dwa tygodnie. Worki lub pojemniki powinny 
posiadać kolor „BRĄZOWY” oznaczone napisem „Bio”,

7) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony 
zebrane w sposób selektywny, w każdej ilości – minimum 1 raz na trzy miesiące,

8) z punktów selektywnej zbiórki odpadów rozmieszczonych na terenie Gminy Cieszanów – 1 raz na tydzień.

2. Ww. odpady odbierane będą w godz. 7.00-15.00 zgodnie z opracowanym przez przedsiębiorcę 
harmonogramem odbioru odpadów, wyłonionym w drodze przetargu zgodnie z umową".

§ 2. Pozostałe przepisy Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/93/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. pozostają bez 
zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady 
Miejskiej w Cieszanowie.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak
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