
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/195/13 

RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU 

z dnia 27 sierpnia 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/150/12 Rady Miejskiej w Leżajsku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.),  

Rada Miejska w Leżajsku uchwala co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXII/150/12 Rady Miejskiej w Leżajsku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Leżajska wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania a przedsiębiorca 

odbierający odpady do odbierania następujących wyselekcjonowanych odpadów:  

1) papieru, makulatury i opakowań wielomateriałowych (np. opakowania po napojach),  

2) szkła bezbarwnego i kolorowego,  

3) tworzywa sztucznego i metali (np. puszki, złom),  

4) przeterminowanych leków i chemikaliów,  

5) zużytych baterii i akumulatorów,  

6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

7) odpadów wielkogabarytowych (np. mebli),  

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,  

9) zużytych opon,  

10) odpadów biodegradowalnych – zielonych,  

11) pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.”; 

2) w § 6:  

a) w ust. 1 pkt 1  otrzymuje brzmienie: „1) pojemniki o pojemności od 60 do 1500 litrów,”,  

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Worki i pojemniki powinny być oznaczone nadrukiem jakiego rodzaju odpady należy w nich 

gromadzić oraz winny posiadać następującą kolorystykę:  
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1) niebieski – przeznaczy na papier, makulaturę i odpady wielomateriałowe,  

2) biały – przeznaczony na szkło,  

3) żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne oraz puszki i drobny złom,  

4) zielony – przeznaczony na odpady zielone i biodegradowalne,  

5) czarny – przeznaczony na zmieszane odpady komunalne”, 

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

„3a. Obowiązki wymienione w § 6 ust. 3 oraz § 10 ust. 3  może przejąć Gmina na podstawie odrębnej 

uchwały Rady Miejskiej, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi”; 

3) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej nie rzadziej niż:  

a) w okresie od maja do końca października:  

- zmieszane odpady komunalne – jeden raz na tydzień,  

- zebrane selektywnie – papier, makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale (puszki 

i drobny złom), opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 

jeden raz w miesiącu,  

- odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone – jeden raz na dwa tygodnie,  

- odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – dwa razy w roku w terminie określonym 

w harmonogramie, 

b) w okresie od listopada do końca kwietnia:  

- zmieszane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie,  

- zebrane selektywnie – papier, makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale (puszki 

i drobny złom), opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 

jeden raz w miesiącu,  

- odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone – jeden raz w miesiącu,  

- odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – dwa razy w roku w terminie określonym 

w harmonogramie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.  

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

Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. c), który wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 
 

mgr inż. Ireneusz Stefański 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 3141


		2013-09-05T14:23:05+0000
	Polska
	Janusz Władysław Olech
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




