
UCHWAŁA NR 176/XXIX/17
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy 
Siemyśl

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu, Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 120/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z  29 września 2016 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego poz. 3843) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szkło, tworzywo sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe należy gromadzić 
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której 
powstał ten rodzaj odpadu. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami 
wielolokalowymi należy umieszczać wyżej wymienione frakcje odpadów w przeznaczonych do 
tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na terenie nieruchomości.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Papier i tekturę (w tym opakowania), odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić 
bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstały w workach foliowych 
przeznaczonych do tego celu. Zbieranie i gromadzenie na przydomowych kompostowniach 
odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości spełnia wymóg 
selektywnego zbierania odpadów zielonych.”,

c) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Ubrania i tekstylia należy wydzielać ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać 
je do specjalistycznych pojemników zlokalizowanych w ogólnodostępnych punktach na terenie 
Gminy Siemyśl; wykaz punktów opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Siemyśl (www.siemyśl.pl).”.

2) w § 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) pojemniki, w tym worki z folii, o pojemności od 60 l do 120 l, oznaczone odpowiednimi 
kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem 
na:

a) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – pojemnik koloru 
zielonego oznaczony napisem "SZKŁO",

b) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw 
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe – pojemnik koloru żółtego oznaczony napisem 
"METALE I TWORZYWA SZTUCZNE",
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c) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury -  worek koloru niebieskiego oznaczony napisem 
"PAPIER",

d) odpady komunalne zmieszane, pozostałe po segregacji  – pojemnik koloru 
czarnego oznaczony napisem "ZMIESZNE, PO SEGREGACJI",

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – 
worek koloru brązowego oznaczony napisem "BIO".”;

3) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane, pozostałe po segregacji  – co najmniej raz na dwa tygodnie;
2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – co najmniej raz na dwa miesiące;
3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 

odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe 
– co najmniej raz w miesiącu;

4) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 
z tektury - co najmniej raz na dwa miesiące;

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów  – co 
najmniej raz na dwa tygodnie;

6) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
oraz zużyte opony z samochodów osobowych, chemikalia (w tym farby, rozpuszczalniki, 
oleje odpadowe) – co najmniej dwa razy w roku, zgodnie z harmonogramem usług, 
podawanym do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Pliszka
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