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UCHWAŁA NR 257/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr 75/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu Rada Miejska w Przemyślu
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 75/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl (Dz. U. Województwa Podkarpackiego
z dnia 29.06.2018 r. poz. 2980 z późń. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) bioodpady (odpady zielone),”.
2. § 4 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) odpady niebezpieczne (opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony
roślin, chemikalia, przeterminowane leki, igły, strzykawki itp.),”.
3. w § 4 ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) odpadów w postaci tekstyliów i odzieży.”.
4. § 5 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) niewymienione w punktach 1-3 inne odpady niebezpieczne, m. in. chemikalia, strzykawki i igły
pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych – w PSZOK.”.
5. § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Selektywnie zbiera się:
1. papier,
2. metale,
3. tworzywa sztuczne,
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4. szkło,
5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6. bioodpady (odpady zielone).”.
6. §13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. do pojemników koloru żółtego oznaczonego napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”
wrzucamy: butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki do słoików, plastikowe opakowania, torebki,
worki foliowe, kartony po mleku, sokach, napojach, (należy opróżnić z zawartości), puszki aluminiowe
i metalowe po żywności, napojach i artykułach spożywczych, (należy opróżnić z zawartości), folię
aluminiową, opakowania po środkach czystości, kosmetykach, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe.”.
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.
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