Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050/138/2017
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27 września 2017r.
Projekt
z dnia 27 września 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
Rada Gminy w Goczałkowicach-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19 marca
2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt 1, lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych, a
także papieru, szkła, metalu, tworzyw sztucznych i odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów,";
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i
chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon,
odpadów zielonych, a także papieru, szkła, metalu, tworzyw sztucznych i odpadów ulegających
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.”;
3) § 5 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;”;
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4) § 6 w ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, nadających się do odzysku
i dalszego wykorzystania należy umieszczać w odrębnym worku lub przeznaczonych do tego celu
oznakowanych pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych, w następujący sposób:
a) odpady z tworzyw sztucznych, metalu i opakowania wielomateriałowe w worku lub pojemniku koloru
ŻÓŁTEGO, oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne",
b) odpady z papieru i tektury w worku lub pojemniku koloru NIEBIESKIEGO, oznaczonych napisem
"Papier",
c) odpady ze szkła kolorowego i białego w worku lub pojemniku koloru ZIELONEGO, oznaczonych
napisem "Szkło".”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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