
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/283/2017 

RADY GMINY GRODZISKO DOLNE 

z dnia 3 października 2017 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/174/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 października 2016r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisko Dolne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) 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 2017r., poz. 1289) 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku, 

Rada Gminy Grodzisko Dolne 

postanawia co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/174/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 października 2016r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisko Dolne wprowadza się 

następującą zmianę: 

1) w § 4 ust.1 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3) Do selektywnego gromadzenia odpadów stosuje się worki o minimalnej pojemności 60 l, 

w następującej kolorystyce oraz oznakowaniu: 

a) żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - worek przeznaczony na tworzywa 

sztuczne, puszki, drobny złom, opakowania wielomateriałowe; 

b) zielony, oznaczony napisem „Szkło” - worek przeznaczony na szkło bezbarwne i kolorowe; 

c) niebieski, oznaczony napisem „Papier” - worek przeznaczony na papier i tekturę; 

d) brązowy, oznaczony napisem „Bio” - worek przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji 

i odpady zielone; 

e) szary, oznaczony napisem „Popiół i drobny gruz” - worek przeznaczony na drobny gruz 

budowlany i zimny popiół.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

            Jerzy Gdański 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 października 2017 r.

Poz. 3321



UZASADNIENIE 

W dniu 1 lipca 2017r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. 

w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. 

poz. 19). Rozporządzenie to wprowadza jednakowy model selektywnego zbierania śmieci na terenie całego 

kraju.  

Wskazane w Rozporządzeniu kolory worków tylko nieznacznie różnią się o tych, które obowiązywały 

na terenie Gminy Grodzisko Dolne do tej pory. Zmianie ulegnie jedynie kolor worka przeznaczonego na szkło 

– do tej pory ta frakcja odpadów była zbierana do worków w kolorze białym, a obecnie będzie to worek 

w kolorze zielonym. Drugą różnicą będzie  kolor worka przeznaczonego na odpady ulegające biodegradacji, 

które do tej pory były zbierane do worka w kolorze zielonym, a obecnie będzie to worek w kolorze brązowym. 

Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już 

obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad 

segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu 

zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r. Umowa na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu gminy Grodzisko Dolne z Miejskim Zakładem Komunalnym w Leżajsku 

została zawarta na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., w związku z czym konieczne jest wprowadzenie 

nowych zasad segregacji od 01.01.2018r.  
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