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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. 
zm.), art. 6r ust. 3, 3a, ust. 3b, ust. 3c, ust. 3d ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1439 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/659/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 
2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r., 
poz. 2917) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 6 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Godziny oraz dni przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych udostępniane są na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Krosna: www.naszesmieci.krosno.pl oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej przy budynku 
Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a.”; 

2) w § 7 w pkt 2 litera a otrzymuje brzmienie: 
„a) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Komunalny, Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Lokalami, Referat Gospodarki Odpadami, ul. 
Staszica 2, 38-400 Krosno,”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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„Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów”. 

 

  

W obowiązujących zapisach uchwały, istnieje zapis, iż Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie, 

do którego właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mają 

możliwość pozbywania się odpadów komunalnych, czynny jest od poniedziałku do 

piątku w godzinach: 15.00 - 19.00 oraz w soboty w godzinach: 8.00 - 14.30. 

W projekcie przedmiotowej uchwały, powołując się na zapis art. 3 ust. 2 pkt 9 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach („gminy udostępniają na stronie 

internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o punktach 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające: –firmę,  oznaczenie  

siedziby  i adres  albo  imię,  nazwisko  i adres prowadzącego punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, –adresy  punktów  selektywnego  zbierania  odpadów  

komunalnych  na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych 

odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania”), zmieniono zapis w ten sposób, że 

zamiast określać w prawie miejscowym konkretne dni i godziny funkcjonowania 

PSZOK-u, Rada Miasta odsyła do strony internetowej poświęconej gospodarce odpadami 

oraz na tablice ogłoszeń, na których będą sukcesywnie umieszczane informacje dot. dni 

oraz godzin funkcjonowania PSZOK-u.  

Zmiana powyższego zapisu spowodowana jest faktem, iż dni oraz godziny 

otwarcia PSZOK-u podlegają częstym zmianom z uwagi na oczekiwania mieszkańców, 

min. otwarcie PSZOK-u w soboty, w zależności od pory roku.   

Informacje dot. dni i godzin przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych udostępniane będą na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Krosna: www.naszesmieci.krosno.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na 

tablicy ogłoszeń zlokalizowanej przy budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 

28a.  

Z uwagi na wejście w życie Zarządzenia Nr 996/21 Prezydenta Miasta Krosna  

z dnia 4 lutego 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna, dot. m.in. zmiany nazewnictwa wydziału, 

koniecznym było dostosowanie zapisów przedmiotowej uchwały do ww. zarządzenia.  

 

Pozostałe treści zawarte w dotychczasowej uchwale pozostają bez zmian.   

 

 Mając na uwadze powyższe, proponuję projekt uchwały w przedmiotowej 

sprawie. 
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