UCHWAŁA NR XXXIII/178/2018
RADY GMINY OSIEK
z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Brodnicy, Rada Gminy uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek.
Rozdział 2.
2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Na terenie nieruchomości utrzymuje się czystość i porządek poprzez:
1) prowadzenie selektywnej zbiórki obejmującej następujące frakcje odpadów:
a) papier,
b) metal,
c) tworzywo sztuczne,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) szkło,
f) odpady ulegające biodegradacji,
g) odpady zielone,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
m) zużyte opony;
2. Pozostałości po wysortowaniu frakcji odpadów wskazanych w ust. 1 w pkt 1 należy zbierać oddzielnie
jako zmieszane odpady komunalne.
3. Dopuszcza się:
1) zbieranie odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. b - d do jednego worka/pojemnika;
2) zbieranie odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. f - g do jednego pojemnika.
§ 3. 3. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, właściciele
nieruchomości realizują poprzez niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń oraz złożenie ich przy krawężniku
chodnika w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów oraz tak, by odpowiednie służby mogły je
zabrać.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:

Id: F7B50B38-A53C-4AC6-901D-C9CF91A78E3D. Podpisany

Strona 1

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodpływowego;
2) dokonywania mycia na utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających
biodegradacji,
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzone pod
warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego
przeznaczonych;
2) dokonywania wyłącznie drobnych napraw pojazdów samochodowych niestwarzających uciążliwości dla
mieszkańców.
Rozdział 3.
3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. Ustala się prowadzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek
wyłącznie na nieruchomościach zamieszkałych i w miejscach publicznych.
§ 6. 6. Zbieranie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
gromadzenie w odpowiednich co do rodzaju i pojemności workach lub pojemnikach.
§ 7. Każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik na niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne.
§ 8. Pojemniki na odpady komunalne, w które wyposażona jest nieruchomość powinny być szczelne,
zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, dostosowane
do możliwości technicznych
odbioru i opróżnienia tych pojemników przez firmę odbierającą odpady.
§ 9. Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości ustala się pojemniki
o pojemnościach: 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l.
§ 10. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowanie kolorystyczne
worków/pojemników:
1) worki/pojemniki koloru niebieskiego oznaczone napisem "Papier" - przeznaczone do gromadzenia
odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych
z tektury;
2) worki/pojemniki koloru zielonego oznaczone napisem "Szkło" - przeznaczone do gromadzenia odpadów ze
szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła;
3) worki/pojemniki koloru żółtego oznaczone napisem "Metale i tworzywa sztuczne" - przeznaczone do
gromadzenia odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw sztucznych,
w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych
wielomateriałowych;
4) pojemniki koloru brązowego oznaczone napisem "Bio" - przeznaczone do gromadzenia odpadów
ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji powstałe w zabudowie jednorodzinnej mogą być także
gromadzone w przydomowych kompostownikach i nie będą odbierane.
3. Do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości stosuje się:
1) w zabudowie jednorodzinnej - worki o pojemności przynajmniej 120 l;
2) w zabudowie wielorodzinnej (powyżej czterech lokali) - pojemniki o pojemnościach od 120 l do 3000 l.
4. Dobór rodzaju pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe zależny jest od potrzeb własnych
właścicieli nieruchomości:
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1) z wykorzystaniem pojemników udostępnianych przez przedsiębiorcę odbierającego tego typu odpady, na
koszt właścicieli nieruchomości,
2) z wykorzystaniem odpowiedniego rodzaju pojemnika, wystarczającego do przekazania tego rodzaju
odpadów do PSZOK-u w limitowanej ilości.
5. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, liczbę i rodzaj pojemników/worków o odpowiedniej
pojemności należy dostosować do liczby osób korzystających z tych pojemników/worków.
6. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, liczbę i rodzaj pojemników/worków o odpowiedniej
pojemności przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, należy dostosować do indywidualnych
potrzeb właścicieli nieruchomości z uwzględnieniem częstotliwości odbioru danego rodzaju odpadów.
7. Właściciele nieruchomości, na których odbywają się imprezy, imprezy plenerowe, zgromadzenia lub ich
organizatorzy, zobowiązani są do wyposażenia tego miejsca w odpowiedni rodzaj pojemników zgodnie
z niniejszym Regulaminem oraz odpowiednią ilość i pojemność pojemników na:
1) niesegregowane odpady komunalne,
2) papier,
3) szkło,
4) metale i tworzywa sztuczne,
5) odpady ulegające biodegradacji o min. pojemności 110 l i nie większej pojemności
wskaźnika przeliczeniowego min. 0,5 l na 1 uczestnika.

niż 1 100 l wg

8. Do gromadzenia odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (drogi
publiczne, chodniki, przystanki komunikacji, parki) służą kosze uliczne (betonowe, metalowe, z tworzyw
sztucznych) o pojemności od 10 l do 80 l.
9. Na przystankach komunikacyjnych kosze uliczne należy lokalizować pod wiatą, a w przypadku jej braku,
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
§ 11. Ustala się warunki rozmieszczenia i standardy utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania na terenie nieruchomości miejsca
lokalizacji pojemników oraz worków i miejsc lokalizacji kompostowników przydomowych w należytym stanie
sanitarnym, niestwarzającym zagrożeń epidemiologicznych, poprzez właściwe przechowywanie odpadów oraz
z zachowaniem ogólnego porządku i czystości na terenie nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników, o których mowa w rozdziale
III w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (w szczególności poprzez stałą kontrolę
ich szczelności), z zaleceniem przeprowadzenia ich dezynfekcji i dezynsekcji, co najmniej dwa razy w roku.
3. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach oraz workach na odpady: śniegu, lodu, gruzu, gorącego
popiołu, żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych
olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż
komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.
4. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach oraz workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów:
1) kalki technicznej, prospektów foliowanych i lakierowanych katalogów;
2) ceramiki, luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych
szyb samochodowych, szkła okiennego, stłuczki szklanej;

z pozostałościami zawartości,

3) tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych: tworzyw
sztucznych pochodzenia
medycznego oraz mokrych folii, opakowań po
olejach silnikowych i smarach, opakowań po środkach
chwasto i owadobójczych,
puszek po farbach i lakierach, metali łączonych z innymi materiałami.
5. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach oraz workach do selektywnej zbiórki opakowań z zawartością
żywności.
6. Zabrania się wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów.
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7. W przydomowych kompostownikach oraz w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów ulegających biodegradacji zabrania się gromadzenia odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady
zielone.
Rozdział 4.
4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) z terenu nieruchomości zamieszkałych:
a) zmieszanych odpadów komunalnych:
– w przypadku zabudowy jednorodzinnej - raz na miesiąc,
– w przypadku zabudowy wielorodzinnej (powyżej czterech lokali) - z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do przepełnienia pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień,
b) odpadów ulegających biodegradacji:
– w przypadku zabudowy jednorodzinnej - raz na miesiąc,
– w przypadku zabudowy wielorodzinnej (powyżej czterech lokali) - z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do przepełnienia pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień,
c) tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych:
– w przypadku zabudowy jednorodzinnej - raz na miesiąc,
– w przypadku zabudowy wielorodzinnej (powyżej czterech lokali) - z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do przepełnienia pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
d) szkła:
– w przypadku zabudowy jednorodzinnej - raz na dwa miesiące,
– w przypadku zabudowy wielorodzinnej (powyżej czterech lokali) - z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do przepełnienia pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
e) papieru:
– w przypadku zabudowy jednorodzinnej - raz na dwa miesiące,
– w przypadku zabudowy wielorodzinnej (powyżej czterech lokali) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
budowlanych i rozbiórkowych na czas odbioru w miejscu umożliwiającym odbierającemu te odpady swobodny
dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że wystawione pojemniki nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych.
3. Podczas zbiórek objazdowych odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio od
właścicieli nieruchomości takich jak: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odbywać się będzie nie rzadziej niż dwa razy w roku.
4. Odbiór odpadów gromadzonych w koszach ulicznych i na przystankach autobusowych odbywać się
będzie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
§ 13. Ustala się następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są odbierane przez przedsiębiorcę uprawnionego do
odbierania odpadów komunalnych zgodnie z częstotliwością określoną w niniejszym rozdziale;
2) odpady w postaci: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów
ulegających biodegradacji:
a) są odbierane przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych lub
b) należy przekazać do punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Osiek w godzinach jego pracy;
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c) odpady ulegające biodegradacji można także zbierać i gromadzić w przydomowych kompostownikach;
3) odpady w postaci przeterminowanych leków należy przekazać:
a) do punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Osiek - w godzinach jego
pracy;
4) odpady w postaci chemikaliów należy przekazać:
a) do punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Osiek - w godzinach jego
pracy;
5) odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy przekazać:
a) do punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Osiek - w godzinach jego
pracy lub
b) przedsiębiorcy uprawnionemu do odbierania odpadów komunalnych podczas organizowanych zbiórek
odpadów;
6) odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy przekazać:
a) do punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Osiek - w godzinach jego
pracy lub
b) przedsiębiorcy uprawnionemu do odbierania odpadów komunalnych podczas organizowanych zbiórek
odpadów;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazać:
a) do punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Osiek - w godzinach jego
pracy lub
b) przedsiębiorcy uprawnionemu do odbierania odpadów komunalnych podczas organizowanych zbiórek
odpadów;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny,
pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę czy zgłaszania robót
budowlanych w ilości do 500 kg rocznie od zamieszkałej nieruchomości bądź lokalu należy przekazać do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Osiek - w godzinach jego pracy;
9) odpady w postaci zużytych opon należy przekazać:
a) do punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Osiek - w godzinach jego
pracy lub
b) przedsiębiorcy uprawnionemu do odbierania odpadów komunalnych podczas organizowanych zbiórek
odpadów.
§ 14. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki/worki przeznaczone do gromadzenia
odpadów komunalnych w dniu ich odbioru (wg określonego harmonogramu odbioru).
§ 15. 15. Ustala się następujące częstotliwości, zasady i sposoby pozbywania się nieczystości ciekłych;
1. Objętość zbiornika bezodpływowego należy dostosować do ilości osób stale lub czasowo
przybywających na terenie nieruchomości, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3.
2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z terenu nieruchomości na podstawie umowy zawartej
z podmiotem uprawnionym do wywozu nieczystości ciekłych, na zlecenie właścicieli.
3. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych musi być dostosowana do potrzeb właściciela
nieruchomości. Wywóz winien następować w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia
urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
4. Zabrania się wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia nieczystości ciekłych.
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5. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania
przepisów odrębnych, częstotliwość pozbywania się osadów ściekowych z danej oczyszczalni wynika
z instrukcji jej eksploatacji.
§ 16. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy dopuszczalny jest codziennie oprócz świąt oraz dni wolnych od pracy w godzinach od
600 do 1800.
§ 17. Odbiór odpadów komunalnych z terenów lub obiektów służących do użytku publicznego powinien
odbywać się, nie dopuszczając do przepełnienia koszy na śmieci, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Rozdział 5.
5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 18. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także
podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym
poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w Regulaminie.
Rozdział 6.
6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie
swojej nieruchomości, uniemożliwiając wydostanie się zwierzęcia poza jej teren stosując odpowiednie
zabezpieczenia.
3. Właściciele nieruchomości posiadający zwierzęta domowe, w szczególności psy, mogące powodować
zagrożenie dla ludzi, powinni umieszczać w widocznym miejscu tabliczki zawierającej stosowne ostrzeżenie.
4. W przypadku wyprowadzenia zwierzęcia, a w szczególności psa poza teren nieruchomości do
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta należy:
1) wyprowadzanie psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich, bądź uznanych za agresywne lub
zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej
kontroli nad jego zachowaniem,
3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych
oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, obowiązek ten nie dotyczy osób
niewidomych i niedowidzących;
Rozdział 7.
7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 20. 1. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:
1) na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
z wyjątkiem ptactwa i królików;
2) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi,
3) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strych, garaż, balkon,
4) na terenach zielonych stanowiących teren publiczny, w szczególności skwerach, parkach, trawnikach.
2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z chowem odpadów i nieczystości w sposób
zapewniający właściwe warunki sanitarno - epidemiologiczne, zgodny z obowiązującym prawem,
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2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz zanieczyszczania powietrza, gleby i wody,
3) zapewnić utrzymanie pomieszczeń gospodarskich, terenu chowu oraz bezpośredniego otoczenia we
właściwym stanie sanitarnym,
4) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości oraz zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi,
5) usuwać odchody zwierzęce, pozostałości karmy i innych odpadów związanych z bytowaniem zwierząt na
ulicach, placach i innych miejscach publicznych,
6) zabezpieczyć wybiegi i pastwiska przed wydostaniem się zwierząt na zewnątrz.
3. Zwierzęta padłe należy zgłaszać do jednostek specjalistycznych zajmujących się transportem i utylizacją
zwłok zwierzęcych.
4. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy
nieruchomości.
Rozdział 8.
8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 21. 1. Obowiązek deratyzacji ciąży na właścicielu budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności
publicznej, magazynów żywności i obsługi ludności oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowlę
zwierząt gospodarskich - w miarę możliwości.
2. Obowiązkową deratyzację właściciele nieruchomości przeprowadzą, co najmniej 2 x w roku, wiosną
i jesienią w następujących terminach:
1) w kwietniu lub maju
2) we wrześniu lub październiku.
3. W przypadku pojawienia się zwiększonej liczby gryzoni właściciel nieruchomości ma obowiązek
każdorazowo przeprowadzić deratyzację
Rozdział 9.
9.
Postanowienia końcowe
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.
§ 23. Traci moc uchwała Nr XXV/157/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Michałowski
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Uzasadnienie
Przedmiotowa uchwała dostosowuje system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Osiek do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 4 stycznia 2017 r.
poz. 19).
W związku z powyższym wprowadza się do systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Osiek worki w kolorze niebieskim dla zabudowy jednorodzinnej, które będą służyły do gromadzenia
odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych
z tektury. Głównym celem tej zmiany jest polepszenie jakości zbieranego papieru, który dzięki
wyodrębnieniu nie będzie narażony na zanieczyszczenia pochodzące z resztek zawartości opakowań
plastikowych lub wielomateriałowych. Dostosowano także kolorystykę i nazewnictwo worków i koszy
służących do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia.
W związku z powyższym podjęcie uchwały stało się zasadnym.
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