
UCHWAŁA NR XXXIII.263.2018
RADY GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Odrzywół

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. 4 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. 2017, poz. 19), uchwala się:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Odrzywół stanowiącym załącznik do 
uchwały nr XIV.108.2016  Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół (Dziennik Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2016 poz. 6624), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do selektywnego gromadzenia oraz odbioru odpadów komunalnych należy stosować pojemniki 
lub worki o następujących ujednoliconych kolorach i oznaczeniach:

1) worek lub pojemnik 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,

a) można wrzucać - między innymi: książki, zeszyty, gazety i czasopisma, prospekty, 
papier bez fragmentów foliowych lub metalowych, tekturę, torby i kartony papierowe, 
kartony pocięte na mniejsze kawałki, czyste arkusze tektury falistej, papierowe ozdoby, 
wytłaczanki z masy papierowej do jajek, itp.,

b) zabrania się wrzucać - między innymi: papieru zabrudzonego, wilgotnego i tłustego, 
tapety, papieru z folią lub/i aluminium, papieru faksowego, termicznego 
i przebitkowego, kalek, opraw i opakowań wielomateriałowych, zużytych 
jednorazowych chusteczek i ręczników papierowych, pieluch i innych artykułów 
higienicznych, skorupek jaj, worków po materiałach budowlanych stanowiących odpady 
komunalne;

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

a) można wrzucać - wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po napojach, 
winie, piwie, alkoholu, słoiki i naczynia szklane, szklane opakowania po kosmetykach 
itp.,

b) zabrania się wrzucać – szkła potłuczonego, porcelany, ceramiki, szyb okiennych, szyb 
samochodowych, luksfery, szyb zbrojonych, glazury, terakoty, luster, żarówek, 
świetlówek, szklanek, talerzy, ceramiki, kryształów, lamp, doniczek, soczewek od 
okularów, naczyń żaroodpornych, bombek i ozdób choinkowych, zniczy, szklanych 
opakowań po lekarstwach, termometrów, rtęciówek, strzykawek, lamp 
fluorescencyjnych, reflektorów, ekranów, lamp telewizyjnych itp.

3) worek lub pojemnik 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,
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a) można wrzucać – zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach i chemii 
gospodarczej, plastikowe worki; torebki i reklamówki plastikowe; plastikowe 
opakowania po żywności (kubki po jogurtach, kefirach itp.), plastikowe koszyki po 
owocach, metalowe i plastikowe nakrętki, zgniecione opakowania po napojach i innych 
płynach; opakowania plastikowe po produktach spożywczych np. mlecznych; pojemniki 
oznaczone symbolami PET, HDPE, PE, PP itp.; zgniecione puszki aluminiowe i z 
blachy stalowej; garnki; metalowe narzędzia, rury, druty i drobny złom (bez dodatków 
np. plastiku); folia aluminiowa; pokrywki ze słoików; kapsle z butelek; opakowania 
wielomateriałowe np. kartony po mleku, sokach itp.

b) zabrania się wrzucać – opakowań tłustych oraz nieopróżnionych z resztek zawartości, 
opakowań po lekarstwach, środkach ochrony roślin np. nawozach, środkach owado- 
i chwastobójczych itp. i innych silnych chemikaliach, olejach silnikowych, smarach, 
farbach, płynach chłodniczych, lakierach i innych chemikaliach, klisz fotograficznych, 
plastikowych wyrobów technicznych, styropianu i innych tworzyw piankowych, PCV 
itp.; baterii, części samochodowych, części silników, opakowań po lakierach, farbach, 
aerozolach i innych chemikaliach oraz papy, wełny mineralnej, płyty gipsowej, drewna, 
eternitu, azbestu, odpadów tekstylnych (np. ubrań, poduszek itp.), tworzyw sztucznych 
pochodzenia medycznego, pieluch jednorazowych, podpasek i innych artykułów 
higienicznych itp.

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

a) można wrzucać – trawę, drobne gałęzie, liście, owoce i warzywa, resztki żywności, 
przeterminowaną żywność oraz obierki z owoców i warzyw, fusy po kawie i herbacie, 
skorupki jaj, trociny, sznury i liny z materiałów naturalnych itp.

b) zabrania się wrzucać – ziemi, piasku, kamieni, mięsa, kości, odchodów zwierzęcych, 
popiołu węgla kamiennego, papierosów i niedopałków itp.”;

2) w  § 13 w ust. 1  pkt 2) i 3) otrzymują brzmienie:

„2) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) na terenie zabudowy jednorodzinnej – zastosowanie mają kolorowe, półprzeźroczyste 
worki, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków o pojemności 120 l, opatrzone 
adresem i danymi kontaktowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu 
GminyOdrzywół oraz opatrzone nadrukiem, na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone wg 
poniższych zasad:

aa) na odpady z papieru i makulaturę - worki w kolorze niebieskim, oznaczone napisem 
PAPIER,

ab) na odpady ze szkła - worki w kolorze zielonym, oznaczone napisem SZKŁO,

ac) na odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych- worki 
w kolorze żółtym, oznaczone napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE.

b) na terenie zabudowy wielorodzinnej – obowiązuje system pojemnikowy w tzw. 
zestawach recyklingowych składających się z trzech pojemników o pojemności do 
1100 l, z zachowaniem następującej kolorystyki:

ba) na odpady z papieru i makulaturę - pojemnik w kolorze niebieskim, oznaczony 
napisem PAPIER,

bb) na odpady ze szkła - pojemnik w kolorze zielonym, oznaczony napisem SZKŁO,

bc) na odpady z tworzyw sztucznych, metali - pojemnik w kolorze żółtym, oznaczony 
napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

3) odpady ulegające biodegradacji - zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej –
obowiązuje system workowy. Zastosowanie mają półprzeźroczyste worki w kolorze brązowym, 
o grubości zapewniającej wytrzymałość worków o pojemności 120 l, opatrzone adresem i danymi 
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kontaktowymi z podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Odrzywół oraz 
opatrzone nadrukiem BIO.”.

§ 2. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys

Id: 3B6A5DD7-1BE4-486D-9C3E-A8C048AD3AD8. Podpisany Strona 3




