
UCHWAŁA NR XXIV/131/2017 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3c i 3d ustawy 
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 
ze zm.) - po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/88/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Kuj. -  Pom. 
z 2016 r., poz. 2375) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wymaga się by w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów umieszczono 
osobno, tylko odpady:
1) papier -  w workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”;
2) szkło -  w workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”;
3) metale i tworzywa sztuczne- w workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale 

i tworzywa sztuczne”;
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów -  w 

workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2016 roku minister środowiska wydał rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych. 
Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 4 stycznia 2017 r., a w życie 
wejdzie 1 lipca 2017 r.

Najważniejszym celem rozporządzenia jest ujednolicenie systemu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych we wszystkich gminach na terenie kraju.

Wprowadzono model selektywnej zbiórki z podziałem na 5 frakcji:

1) Papier,
2) Szkło,
3) Metale,
4) Tworzywa sztuczne,
5) Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

W § 4 rozporządzenia zostały określone kolory worków, w których zbierane mają być 
poszczególne frakcje odpadów.

W związku z powyższym gminy powinny dostosować selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych do wymogów wynikających z w/w rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze należy uchwalić zmiany do uchwały zgodnie z nowymi 
wymogami.


