
 

 

UCHWAŁA NR 215/XXXII/2013 

RADY GMINY ROŹWIENICA 

z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 grudnia 2012 r. Nr 166/XXVII/2012 

w sprawie Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Roźwienica 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 3  ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 4  ust. 1  i 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz 391 z późno zm.) 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu zarządza się 

co następuje:  

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 grudnia 2012 r. Nr 166/XXVII/2012 w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Roźwienica §6 otrzymuje brzmienie:  

1. Na terenie Gminy Roźwienica do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować następujące 

rodzaje pojemników, kontenerów i worków:  

1) pojemniki o pojemności od 60 do 1100 litrów,  

2) kontenery na odpady typu KP o pojemności od 3  do 38 m
3
,  

3) pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 

nie mniejszej niż 60 I,  

4) kosze uliczne na odpady o pojemność minimalnej 30 litrów,  

5) kontenery na odpady budowlano-remontowe, od KP 5  do KP 10,  

6) pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności np. na: przeterminowane leki, zużyte baterie, itp. 

2. Worki i pojemniki powinny być oznaczone nadrukiem jakie odpady należy w nich gromadzić oraz winny 

posiadać następującą kolorystykę:  

1) żółty - przeznaczony na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i na metale (puszki oraz 

drobny złom),  

2) biały - przeznaczony na szkło bezbarwne i kolorowe,  

3) niebieski - przeznaczony na papier i tekturę,  

4) brązowy - przeznaczony na odpady biodegradowalne z wyłączeniem odpadów zielonych,  

5) szary - przeznaczony na zimny popiół i żużel,  

6) czarny - przeznaczony na zmieszane odpady komunalne pozostałe po segregacji. 
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3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość 

pojemników (koszy) do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych uwzględniając ilość 

wytwarzanych odpadów.  

4. Odpady selektywnie zebrane powinny być wrzucane do odpowiednich pojemników i worków, które 

zostaną dostarczone przez przedsiębiorstwo prowadzące zbiórkę odpadów.  

5. Ilość i objętość pojemników do gromadzenia odpadów, w które zostanie wyposażona nieruchomość 

zamieszkała musi być dostosowana do:  

1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników,  

2) średniej ilości odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca w ciągu jednego miesiąca, która 

na terenie i Gminy Roźwienica wynosi 40 litrów. 

6. Dopuszcza się zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach, w sytuacji, gdy ilość 

wytworzonych odpadów zmieszanych przekracza minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego na ten 

rodzaj odpadów.  

7. W celu wyposażenia nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne w pojemniki odpowiedniej pojemności, ustala się następującą minimalną miesięczną ilość 

wytwarzanych odpadów komunalnych;  

1) dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych - 2 litry na każdego pracownika lub ucznia, 

jednak co najmniej 1  pojemnik o pojemności 240 litrów,.  

2) dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych - 10 litrów na każde 10 m
2
 

powierzchni użytkowej lokalu jednak co najmniej 1  pojemnik o pojemności 120 litrów,  

3) dla lokali handlowych innych niż spożywcze - 10 litrów na każde 10 m
2
 powierzchni użytkowej lokalu 

jednak co najmniej 1  pojemnik o pojemności 120 litrów,  

4) dla lokali gastronomicznych - 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne jednak co najmniej 1  pojemnik 

o pojemności 120 litrów,  

5) dla punktów szybkiej konsumpcji - nie mniej niż 120 litrów na punkt,  

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - pojemnik 120 litrowy na każdych 

10 pracowników,  

7) dla domów opieki, szpitali, hoteli - 30 litrów na łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 

240 litrów,  

8) pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów w miejscach publicznych powinny posiadać 

pojemność nie mniejszą niż 1100 litrów,  

9) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów z zabudowy wielorodzinnej powinny posiadać pojemność 

nie mniejszą niż 1100 litrów na każdą frakcję odpadów,  

10) dla cmentarzy - nie mniej niż 2  I na jedno miejsce pochówku,  

11) dla domków letniskowych (Działki rekreacyjne) - w okresie od 1  kwietnia do 31 października każdego 

roku: nie mniej niż 30 I na każdy domek,  

12) dla targowisk - 20 I na każde stanowisko handlowe. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Roźwienica i na stronie 

internetowej Gminy Roźwienica.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Roźwienica.  

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

Województwa Podkarpackiego.  

Przewodniczący Rady Gminy  

            Roźwienica 

 

         Zbigniew Lizak 
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