
 

 

UCHWAŁA NR II/17/18 

RADY GMINY SOMIANKA 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Somianka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia  6 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349 i poz. 1432) oraz art. 4 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 

i poz. 1629.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, Rada 

Gminy Somianka uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka stanowiący załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXVN/151/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1  pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób takich odpadów komunalnych jak: 

przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji, oraz odpady 

budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,”; 

2) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się następujące kolory dla pojemników przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów 

komunalnych”; 

1) dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów papieru – kolor niebieski, zamykane, oznaczone 

napisem  „Papier”, 

2) dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów metali, tworzyw sztucznych i opakowań 

wielomateriałowych - kolor żółty, zamykane, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” 

3) dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła - kolor zielony, 

oznaczone napisem „Szkło”; 

4) dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów ulegających biodegradacji - kolor brązowy, 

oznaczone napisem „Bio.”; 

3) w § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu;  

„6. W zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej oraz na nieruchomościach niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne do zbierania odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowań 

wielomateriałowych, odpadów opakowaniowych ze szkła, odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się 

stosowanie worków z tworzywa sztucznego z zachowaniem kolorystyki, pojemności i oznaczeń określonych 

w niniejszej uchwale.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Krzysztof Jan Rakowski 
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