
 

 

UCHWAŁA NR XIX/189/2017 

RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY 

z dnia 22 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/133/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 

2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny 

Na podstawie art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1289) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIII/133/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia  

2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny (Dz. Urz. 

Woj. Podl. poz. 128) wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) odpady ze szkła;”; 

2) § 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;”; 

3) w § 2 dodaje się pkt 13 w następującym brzmieniu: 

„13) odpadów zmieszanych, niezawierających odpadów wymienionych w pkt 1-12.”; 

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W każdym rodzaju zabudowy dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy 

stosować pojemniki, worki lub kontenery, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według 

następującej kolorystyki: 

1) niebieski oznaczony napisem „Papier” - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, 

odpady opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe z tektury; 

2) zielony oznaczony napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła; 

3) żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na odpady metali, w tym 

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

sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) brązowy oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji w tym 

bioodpady i odpady zielone;”; 

3) § 15 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) odpady ze szkła”; 
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4) w § 15 dodaje się pkt 6 w następującym brzmieniu: 

„6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.”; 

5) § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie frakcje odpadów 

komunalnych wymienione w § 2 z wyłączeniem pkt 13.”; 

6) § 16 ust. 2 pkt 12) otrzymuje brzmienie: 

„12) odpadów zmieszanych, niezawierających odpadów wymienionych w § 2 pkt 1-12.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny. 

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

Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Romanowski 
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