
Projekt

z dnia 2 czerwca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MIERZĘCICE

z dnia 2 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), 
§ 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej oraz po przeprowadzeniu konsultacji 
określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z radami działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 
1817 ze zm.) w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 33, poz. 599)

Rada Gminy Mierzęcice uchwala, co następuje 

§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice stanowiącym załącznik do 
Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 3512) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 6 ust. 4 pkt 1, 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

"1) odpady z tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych: 

a) do worków koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - w zabudowie 
jednorodzinnej oraz w zabudowie rekreacji indywidualnej, 

b) do pojemników koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - w zabudowie 
wielolokalowej; 

2) odpady z papieru i tektury: 

a) do worków koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier” - w zabudowie jednorodzinnej oraz 
w zabudowie rekreacji indywidualnej, 

b) do pojemników koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier” - w zabudowie wielolokalowej; 

3) odpady ze szkła kolorowego i białego: 

a) do worków koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło” - w zabudowie jednorodzinnej oraz 
w zabudowie rekreacji indywidualnej, 

b) do pojemników koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło” - w zabudowie wielolokalowej; 

4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone: 
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a) do worków koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”, lub zagospodarowywane w indywidualnych 
kompostownikach przydomowych - w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie rekreacji indywidualnej, 

b) do pojemników koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” - w zabudowie wielolokalowej ."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
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Uzasadnienie

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) określony
został szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg
selektywnego zbierania  uważa się  za  spełniony.  Rozporządzenie  to  wchodzi  w życie   z  dniem
1 lipca br., z zachowaniem przepisów przejściowych określonych w § 6 tego Rozporządzenia. 
Zgodnie  z  §  3  wymienionego  rozporządzenia  selektywnie  zbiera  się:  papier,  szkło,  metale,
tworzywa  sztuczne  oraz  odpady  ulegające  biodegradacji,  ze  szczególnym  uwzględnieniem
bioodpadów. W § 4 przytoczonego Rozporządzenia określono w jakiego koloru pojemnikach mają
być  zbierane  poszczególne  frakcje  odpadów  i  jak  winny  zostać  oznaczone.  Stosownie  do
postanowień tego przepisu prawa odpady należy zbierać w następujący sposób:
1) papier - w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego z napisem „Papier”,
2) szkło -  w pojemnikach lub workach koloru zielonego z napisem „Szkło”,
3) metale i tworzywa sztuczne -  w pojemnikach lub workach koloru żółtego z napisem  „Metale
i tworzywa sztuczne”,
4)  odpady ulegające  biodegradacji  -  w pojemnikach lub workach koloru  brązowego z napisem
„Bio”.
Natomiast w § 6 ust. 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice
widnieje zapis:
„Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić następująco:

1) odpady z tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych:
a) do worków koloru żółtego, które mogą być oznaczone napisem „Plastik” lub „Metale,
tworzywa  sztuczne”  -  w  zabudowie  jednorodzinnej  oraz  w  zabudowie  rekreacji
indywidualnej,
b)  do  pojemników  koloru  żółtego,  które  mogą  być  oznaczone  napisem  „Plastik”  lub
„Metale, tworzywa sztuczne” - w zabudowie wielolokalowej;

2) odpady z papieru, tektury:
a) do  worków  koloru  niebieskiego,  które  mogą  być  oznaczone  napisem  „Papier”  -

w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie rekreacji indywidualnej,
b) do pojemników koloru  niebieskiego,  które  mogą  być  oznaczone napisem „Papier”  -

w zabudowie wielolokalowej;
3) odpady ze szkła kolorowego i białego: 

a) do  worków  koloru  zielonego,  które  mogą  być  oznaczone  napisem  „Szkło”  -
w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie rekreacji indywidualnej,

b) do  pojemników  koloru  zielonego,  które  mogą  być  oznaczone  napisem  „Szkło”  -
w zabudowie wielolokalowej;

   4)  odpady  ulegające  biodegradacji,  w  tym  odpady  opakowaniowe  ulegające  biodegradacji
   i odpady zielone:
a)  do  worków  koloru  brązowego,  które  mogą  być  oznaczone  napisem  „BIO”,  lub
zagospodarowywane w indywidualnych kompostownikach przydomowych - w zabudowie
jednorodzinnej oraz w zabudowie rekreacji indywidualnej,
b) do pojemników oznaczonych napisem „BIO” - w zabudowie wielolokalowej”. 

Mając powyższe na uwadze konieczne jest podjęcie uchwały dostosowującej rozwiązania prawne
do  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów.
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