
UCHWAŁA NR XXXIII.262.2018 
RADY GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian  w Uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług na terenie Gminy Odrzywół  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2018, poz. 994, 1000, 1349, 1432.)  oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454. ), w związku z § 2-5 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych 
frakcji odpadów (Dz. U. z 2017, poz. 19), uchwala się:

§ 1. W uchwale Nr XIV.109.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r.w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Odrzywół  w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2016 poz. 6382), wprowadza się następującą zmianę: W   § 5  
w ust. 1  pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) selektywnie zbierane odpady komunalne

a) worek koloru  niebieskiego, oznaczony napisem „PAPIER” -  przeznaczony na frakcję 
odpadów, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe 
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, -  co 2 miesiące,

b) worek koloru zielonego, oznaczony napisem „SZKŁO” - przeznaczony  na frakcję 
odpadów, w skład której wchodzą odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła, – 
co 2 miesiące,

c) worek koloru żółtego, oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” - 
przeznaczony  na frakcję odpadów, w skład której wchodzą odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 
tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe– co 2 miesiące,

d) worek koloru brązowego, oznaczony napisem „BIO” -  przeznaczony  na frakcję odpadów, 
w skład której wchodzą odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów – co 4 tygodnie.

e) worek koloru czarnego - POPIÓŁ- raz w roku na wiosnę, po sezonie grzewczym.

Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych w miesiącach lipiec /sierpień – co  
4 tygodnie.”.

§ 2. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys
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