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Poz. 172
UCHWAŁA NR XXXIX/275/2021
RADY MIASTA RADYMNA
z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/174/2020 Rady Miasta Radymna z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6r ust. 3, ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu
Rada Miasta Radymna uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/174/2020 Rady Miasta Radymna z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Miasto Radymno wyposaży
właścicieli nieruchomości w kody kreskowe niezbędne do oznakowania pojemników i worków oraz
w worki służące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych posiadające oznaczenia określające
rodzaj gromadzonych odpadów w następujących ujednoliconych kolorach:
1) NIEBIESKIM z przeznaczeniem na papier i tekturę;
2) ŻÓŁTYM z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metale;
3) ZIELONYM z przeznaczeniem na szkło;
4) BRĄZOWYM z przeznaczeniem na bioodpady.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie
Województwa Podkarpackiego.

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Przewodniczący Rady Miasta
Radymna
Andrzej Pacek

