
            

Uchwała V/31 /15 

Rady Miejskiej w Nisku 

 z dnia 13 lutego 2015 r 

 

w sprawie zmiany uchwały nr  XXVIII/234/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 

„ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko” 

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. 2013 r., poz. 594 z późn. zm) i art. 4 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U z 2013 r, poz. 1399 z późn. 

zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku, 

 

Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje: 

 § 1. W załączniku do uchwały nr XXVIII/234/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. „ Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko”  dokonuje się  następujących zmian: 

1. W §  3 w ust. 3 dodaje się punkt 10 w brzmieniu: 

„10) wystawiania pojemników lub z worków z odpadami w dniu wyznaczonym                        

w harmonogramie przed posesję do najbliższej drogi publicznej. 

2. W § 4 w ust. 1 punkt 10  otrzymuje nowe brzmienie: 

”10) dla domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów, szpitali, aresztów - 20 l na 

jedno łóżko plus 20 l na każdego zatrudnionego, ; jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l 

miesięcznie;” 

3. W § 5 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„ 1..Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

i terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej: 

a) odpady zmieszane, popiół –  w okresie maj-sierpień co 10 dni, w pozostałych 

miesiącach co dwa tygodnie; 

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, – jeden raz na miesiąc; 

c) odpady ulegające biodegradacji –miasto:w okresie kwiecień - wrzesień  – dwa razy 

w miesiącu, w okresie październik- listopad  – jeden raz na tydzień; sołectwa- 

wiosna, lato, jesień- dwa razy w miesiącu. 

d) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w 



roku, oraz w każdym czasie po dostarczeniu we własnym zakresie do punktu 

selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu 

e) pozostałe zbierane selektywnie – we własnym zakresie należy dostarczyć do punktu 

selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu 

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej: 

a) odpady zmieszane – trzy razy w tygodniu 

b) zbierane selektywnie papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe –  jeden raz na tydzień; 

c) zbierane selektywnie szkło- dwa razy w miesiącu; 

d) odpady ulegające biodegradacji –wiosna, lato, jesień – jeden raz na tydzień;; 

e) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny –  dwa razy w 

roku, oraz w każdym czasie po dostarczeniu we własnym zakresie do punktu 

selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu 

f) pozostałe zbierane selektywnie – we własnym zakresie należy dostarczyć do punktu 

selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu 

 

3) z obszarów na których nie zamieszkują  mieszkańcy , a powstają odpady komunalne: 

a) odpady zmieszane, popiół –jeden raz na tydzień 

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa 

sztuczne, opakowania  wielomateriałowe – jeden raz na miesiąc; 

c) odpady ulegające biodegradacji – wiosna, lato, jesień – jeden raz na miesiąc; 

d) pozostałe zbierane selektywnie – we własnym zakresie należy dostarczyć do punktu 

selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu. „ 

 §2. Ujednolicony  „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko” 

stanowi załącznik do uchwały. 

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

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.. 

 

 

 

 

 

 

        Przewodniczący  

        Rady Miejskiej w Nisku 


