
 

 

UCHWAŁA NR XII/75/2019 

RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki 

Na podstawie art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach(Dz.U. z 2019r. poz. 2010) oraz art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/92/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 10 czerwca 2016r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki(Dz. 

Urz. Woj. Maz. z 2016r. poz. 6421) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „1) w sposób selektywny: 

a) papieru i tektury, 

b) szkła, 

c) metali, 

d) tworzyw sztucznych, 

e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 

f) bioodpadów, 

g) żużla i popiołu z palenisk domowych, 

h) odpadów niebezpiecznych, 

i) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

j) zużytych baterii i akumulatorów, 

k) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

l) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

m) zużytych opon, 

n) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

o) odpadów tekstylnych i odzieży, 

p) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.” 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 09 grudnia 2019 r.

Poz. 14636



2) w § 8: 

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Odpady komunalne niesegregowane(zmieszane) oraz bioodpady 

stanowiące odpady komunalne powinny być usuwane z terenu nieruchomości: 

1) w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 

2) w okresie od kwietnia do października: 

a) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na tydzień, 

b) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.” 

b) dodaje się ust.13, 14 i 15 w brzmieniu: ,,13. Odpady niebezpieczne należy dostarczać do punktu 

selektywnego odbioru odpadów komunalnych. 

14. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy przekazać do punktu selektywnego odbioru 

odpadów komunalnych. 

15. Bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą być kompostowane w przydomowych 

kompostownikach. W pozostałych przypadkach należy pozbywać się tej frakcji odpadów w sposób 

określony w ust.4.” 

3) w  § 13 pkt.4 otrzymuje brzmienie: ,,4) brązowy o pojemności 120l – z przeznaczeniem na bioodpady,” 

4) § 17 otrzymuje brzmienie: ,,§ 17 1. Niesegregowane(zmieszane)odpady komunalne, odpady powstające 

w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych należy przekazać do instalacji komunalnych. 

2. Odpady zbierane selektywnie należy przekazywać do instalacji lub podmiotów zbierających te odpady.” 

5) § 18 otrzymuje brzmienie: ,,§ 18 1. Gmina będzie prowadziła działania promocyjne i edukacyjne w zakresie 

zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z wytworzonymi odpadami. 

2. Gmina będzie zachęcać do kompostowania zbieranych selektywnie odpadów ulegających 

biodegradacji. W zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich powstające w gospodarstwach 

domowych bioodpady powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we 

własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki 

 

 

Wiesław Wiśniewski 
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