
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/459/21 

RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa, 

zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kolbuszowa 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania 

tych odpadów oraz cen za te usługi: 

1. Usługę odbioru w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i zagospodarowania zużytych 

opon (kod odpadu 16 01 03) w ilości ponad limit ustalony odrębną uchwałą na terenie Gminy Kolbuszowa:  

a) do 17 cali – 8,00 zł/szt., 

b) powyżej 17 cali – 15,00 zł/szt. 

2. Usługę odbioru w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i zagospodarowania mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych (kod odpadu 20 03 07) w ilości ponad limit ustalony odrębna 

uchwałą na terenie Gminy Kolbuszowa - za które ustala się cenę w wysokości 1400,00 zł za 1 tonę. 

3. Usługę odbioru w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i zagospodarowania odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości ponad limit ustalony odrębną 

uchwałą na terenie Gminy Kolbuszowa - za które ustala się cenę w wysokości 850,00 zł za 1 tonę. 

4. Dodatkowy worek brązowy na odpady „Bio” (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki 

„pakietu startowego”) -   5 zł/worek. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma 

zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Kolbuszowej 

 

 

Krzysztof Aleksander Wilk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 listopada 2021 r.

Poz. 3727



 

Uzasadnienie 

Niniejsza uchwała wprowadza dodatkowe usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych ponad limit 

ustalony odrębną uchwałą, w  następujących frakcjach: 

-zużytych opon, 

-mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

-odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

-odpadów zielonych zbieranych w brązowym worku.  

 Zgodnie z art. 6r ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w uchwale, o której 

mowa w ust. 3, dopuszcza się ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odpadów stanowiących części 

roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, odbieranych lub 

przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Podjęte przez Radę Miejską w Kolbuszowej działania w tym temacie podyktowane są dynamicznym 

wzrostem ilości odbieranych odpadów w przedmiotowych frakcjach.  

Pomimo podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady na terenie Gminy Kolbuszowa w okresie od stycznia do września br. odebrano 

o 57 % więcej odpadów ulegających biodegradacji niż w roku ubiegłym. Natomiast wzrost odbieranych 

odpadów w pozostałych frakcjach, w wyżej wymienionym okresie, przedstawia się na granicy 20% co 

znacznie wpływa na obciążenie systemu gospodarki odpadami. 
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