
UCHWAŁA NR 236/XXXIII/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 9 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utzrymania czystości
i porządku na terenie Gminy Szczuczyn

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250 i 1920) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr 103/XII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 listopada 2015r. 
w sprawie Regulaminu utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn (Dz. Urz. Woj. Podl. 
z 2015 r. poz.3875 i 4509) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pojemniki i worki określone w ust 1, przeznaczone do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz 
przeznaczone do gromadzenia opadów określonych w §3 pkt  2, 3, 4, 5 i 7 powinne być utrzymane 
w kolorze i oznaczeniem:

a) niebieskim oznaczonym napisem „PAPIER” dla papieru, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

b) zielonym oznaczonym  napisem „SZKŁO” dla szkła, w tym odpady opakowaniowe ze 
szkła,

c) żółtym oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne” dla metali  w tym odpadów 
opakowaniowych z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 
tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

d) brązowym oznaczonym napisem „Bio” dla odpadów ulegających biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.””;

2) § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zebranych selektywnie odpadów:

- raz w tygodniu z terenów zabudowy wielolokalowych,

- raz na miesiąc z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od 1 lipca 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.
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Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w uchwale Nr 103/XII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 listopada
2015r. w sprawie Regulaminu utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn mają na celu
dostosowanie zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy do wymogów
wchodzącego w życie z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Zmiana w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b poszerza frakcje odpadów selektywnie
zbieranych. W obowiązującej uchwale selektywnie zbierane są odpady  z tworzyw sztucznych, papieru
i szkła. W zmienionej uchwale selektywnie zbierane są odpady z tworzyw sztucznych, metali, papieru, szkła
i odpady ulegające biodegradacji zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Szczuczyn uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Grajewo (pismo nr HK.40.21.2017 z 01 czerwca 2017 r.).
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