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UCHWAŁA NR XXX/261/2017
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE

Date / Data: 2017-0529 09:25

z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Barcin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.1)) w związku z art. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.
poz. 250 ze zm.2))
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin
stanowiącym załącznik do uchwały nr XIII/115/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin
wprowadza się następujące zmiany:
1) §3 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie: "Właściciel nieruchomości, który
gromadzi odpady:
a) w sposób nieselektywny (zmieszany) w pojemniku lub worku do tego celu
przeznaczonym (z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 4 niniejszego regulaminu)
zobowiązany jest do ich oznaczenia poprzez umieszczenie w widocznym
miejscu, w sposób czytelny nazwy frakcji odpadu, która się w nim znajduje,
b) w sposób selektywny: tworzywo sztuczne, papier, szkło, metal, opakowania
wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji, a także odpady zielone, odzież
i tekstylia oraz odpady remontowe i budowlane (z uwzględnieniem zapisu §
2 ust. 4 niniejszego regulaminu) zobowiązany jest do ich zbierania
w następujący sposób:
- frakcję papieru należy gromadzić w pojemniku
niebieskim oznaczonym napisem "PAPIER",

lub

worku

w kolorze

- frakcję szkła należy gromadzić w pojemniku lub worku w kolorze zielonym
oznaczonym napisem "SZKŁO",
- frakcje metalu, tworzywa sztucznego i opakowań wielomateriałowych
należy gromadzić w pojemniku lub worku w kolorze żółtym oznaczonym
napisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE",
- frakcję
odpadów
ulegających
biodegradacji,
w tym
odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych
należy gromadzić w pojemniku lub worku w kolorze brązowym oznaczonym
napisem "BIO",
- frakcję odpadów odzież i tekstylia należy gromadzić w pojemniku lub worku
oznaczonym napisem "ODZIEŻ I TEKSTYLIA",
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.
oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i 935.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1250,
poz. 1920 i poz. 1020.
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- frakcję odpadów remontowych i budowlanych należy gromadzić
w pojemniku lub worku oznaczonym napisem "ODPADY REMONTOWE".
2) §4 ust. 1 pkt b) otrzymuje następujące brzmienie: "szkło, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateriałowe: należy gromadzić w pojemnikach lub workach
(z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 4 oraz § 3 ust. 10 niniejszego regulaminu), a w
terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne.
3) §4 ust. 1 pkt c) otrzymuje następujące brzmienie: papier i metal:
- należy gromadzić w pojemnikach lub workach (z uwzględnieniem zapisu
§ 2 ust. 4 oraz § 3 ust. 10 niniejszego regulaminu), a w terminach odbioru
odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne,
- usuwać poprzez oddanie do punktu skupu,
4) §4 ust. 1 pkt d) otrzymuje następujące brzmienie: bioodpady, w tym odpady
zielone:
- należy gromadzić w pojemnikach lub workach (z uwzględnieniem zapisu
§ 2 ust. 4 oraz § 3 ust. 10 niniejszego regulaminu), a w terminach odbioru
odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne,
- na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej jest dopuszczalne ich
usuwanie poprzez korzystanie z przydomowego kompostownika,
- poprzez oddanie do wyznaczonego punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, w godzinach i terminach jego funkcjonowania.
5) §4 ust. 1 pkt
i rozbiórkowe:

k)

otrzymuje

następujące

brzmienie:

odpady

budowlane

- w ilości powstałej w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowych,
nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenia
zamiaru prowadzenia robót, należy zgromadzić w odrębnym pojemniku lub
worku (z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 4 oraz § 3 ust. 10 niniejszego
regulaminu) o strukturze materiału nieulegającemu rozdarciu, poprzez ich
oddanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach
określonych w harmonogramie lub poprzez oddanie do wyznaczonego punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w godzinach i terminach jego
funkcjonowania,
- w pozostałych przypadkach należy dokonać zamówienia większego
pojemnika u przedsiębiorcy, który dokona ich odbioru w terminie uzgodnionym
indywidualnie, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).
6) §4 ust. 1 pkt l) otrzymuje następujące brzmienie: tekstylia i odzież:
- należy gromadzić w pojemnikach lub workach (z uwzględnieniem zapisu
§ 2 ust. 4 oraz § 3 ust. 10 niniejszego regulaminu), a w terminach odbioru
odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne,
- poprzez oddanie do wyznaczonego punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, w godzinach i terminach jego funkcjonowania.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą
obowiązywania od dnia 1 lipca 2017 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krystyna Bartecka
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Uzasadnienie
Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z wprowadzeniem do ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przepisów
wykonawczych, które nakładają na gminy obowiązek stosowania odpowiedniej
kolorystyki worków i pojemników dla poszególnych frakcji odpadów komunalnych.
Przygotowany projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie (pismo znak N.HK-0722/17 z dnia 24.04.2017 r.).
W związku z powyższym podjęcie uchwały staje się uzasadnione.
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