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UCHWAŁA NR XLV/444/2017
RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów''.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2017, poz. 1289) – po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie
Rada Miejska w Brzozowie
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów” się następujące
zmiany:

1)

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Określa się rodzaje worków przeznaczonych do zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości,
o następujących ujednoliconych kolorach:

1) żółty – oznakowany napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” na odpady metali, w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
2) niebieski – oznakowany napisem „PAPIER” na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
3) zielony – oznakowany napisem „SZKŁO” na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
4) szary – oznakowany napisem „POPIÓŁ” na popiół;
5) brązowy – oznakowany napisem „BIO” na odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów
zielonych;
6) czarny – oznakowany napisem „ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE” na zmieszane odpady
komunalne.

2)

§ 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy
oznaczyć napisami zgodnie z § 6 ust. 1. Dopuszcza się stosowanie pojemników do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych o kolorystyce innej niż wskazana w § 6 ust. 1, w okresie przejściowym określonym
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w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19).''

3)

§ 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Usuwanie ciekłych odpadów komunalnych powinno odbywać się z częstotliwością dostosowaną do
indywidualnej ilości wytwarzanych ścieków komunalnych, tak aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika,
jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.''

4)

w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
„3. W przypadku osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, częstotliwość ich
usuwania wynika z instrukcji eksploatacji.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzozowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzozowie
Edward Sabik

