
 

 

UCHWAŁA NR 204/XXIX/17 

RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE 

z dnia 25 października 2017 r. 

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

Mazowieckie 

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 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r. poz. 1289) po zaopiniowaniu przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 138/XIX/16 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 12 września 

2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie  (Dz. 

Urz. Woj. Podl. Poz. 3627 oraz 4200) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w rozdziale 2, § 2 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących 

rodzajów odpadów: 

a) odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury; 

b) odpady ze szkła – białego; 

c) odpady ze szkła – kolorowego; 

d) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, 

w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe; 

e) odpady ulegające biodegradacji, nie należy umieszczać w pojemnikach, tylko w odrębnie 

przeznaczonych do tego celu workach”; 

2) w rozdziale 3, § 7  otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach 

wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i pojemności minimum 60 litrów, 

uwzględniających następujące normy: 

1) odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury – w workach LDPE 

koloru niebieskiego, oznaczonych napisem: PAPIER; 

2) odpady ze szkła – białego / BEZBARWNEGO/, w tym opakowania ze szkła białego /bezbarwnego/ - 

w workach LDPE koloru białego, oznaczonych napisem: SZKŁO BEZBARWNE, 

3) odpady ze szkła – kolorowego, w tym opakowania ze szkła kolorowego - w workach LDPE koloru 

zielonego, oznaczonych napisem: SZKŁO KOLOROWE, 
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4) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe – w workach LDPE koloru 

żółtego, oznaczonych napisem: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 

5) odpady ulegające biodegradacji – w workach LDPE koloru brązowego, oznaczonych napisem BIO.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Podlaskiego.  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Sławomir Jan Misiewicz 
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