
UCHWAŁA NR XXXI/155/2017
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 29 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Łączna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.), 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U z 2017r. poz. 19) oraz 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 296  z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXII/108/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 
2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Łączna dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust. 2 pkt. 9 otrzymuje brzmienie: Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 
(WPGO) - rozumie się przez to plan obecnie obowiązujący dla województwa 
świętokrzyskiego;

2. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny 
należy gromadzić w pojemnikach lub w workach z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki 
dla poszczególnej frakcji:
1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach (workach) koloru niebieskiego 
oznaczonych napisem „Papier”

2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach 
(workach) koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”

3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, 
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach (workach) koloru żółtego oznaczonych 
napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zbiera 
się w pojemnikach (workach) koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”, o ile 
nie są kompostowane na nieruchomości.

5) popiół zbiera się w workach koloru szarego oznaczonych napisem „Popiół”
6) odpady zmniejszane, nieposegregowane oraz pozostałości z segregacji zbiera się 

w pojemnikach (workach) koloru czarnego oznaczonych napisem „odpady zmieszane”.
3. § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Właściciele nieruchomości zobowiązani są we 

własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do 
gromadzenia odpadów komunalnych z zachowaniem  odpowiedniej kolorystyki zgodnie z § 
2 ust. 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
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4. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Do zbierania odpadów komunalnych na 
nieruchomościach oraz na drogach publicznych przeznacza się pojemniki, worki foliowe 
i kosze na śmieci zgodnie z kolorystyką zapisaną w § 2 ust. 4 Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Łączna

5. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się następujące częstotliwości odbioru 
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) odpady  tworzyw sztucznych i metali – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
2) odpady ulegające biodegradacji, o ile nie są kompostowane na nieruchomości – 

nie rzadziej niż raz na miesiąc,
3) szkło – nie rzadziej niż raz na 2 miesiące,
4) papier i tektura – nie rzadziej niż raz na 2 miesiące,
5) odpady niesegregowane – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
6) popiół z przydomowych kotłowni – nie rzadziej niż raz po sezonie grzewczym,
7) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony  - 

nie rzadziej niż 2 razy w roku.
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017r. 

 

Przewodnicząca  Rady  
Gminy

Monika Pająk
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UZASADNIENIE

Zmiana w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łączna

spowodowana jest ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29

grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych

frakcji odpadów. Rozporządzenie to standaryzuje kolorystykę pojemników, worków w

całej Polsce. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca. Przed

zmianami do Regulaminu w Gminie Łączna segregacja odpadów metali, tworzyw

sztucznych oraz odpadów wielomateriałowych odbywała się w trzech osobnych

workach . Natomiast obecna zmiana spowoduje, że wyżej wymienione odpady będą

zbierane w jednym worku koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

Urząd Gminy w Łącznej przygotowuje się do ogłoszenia postępowania przetargowego

dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zamieszkałych na terenie gminy Łączna, w którym już będą zawarte nowe wytyczne

dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nowa umowa na odbiór i

zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązywać będzie od 1 lipca 2017r., tak

samo jak nowe Rozporządzenie.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Skarżysku – Kamiennej.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za zasadne i celowe.
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