
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/290/18 

RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE 

z dnia 1 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 

13 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Kętrzyna 

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3, 

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1289, poz. 2056, poz. 2422) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. 

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

poz. 19), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie  uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13 października 

2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna (Dz. Urz. Woj. 

Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 4923), zmienionej uchwałą Nr XXX/178/16 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 

24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXVIII/164/16 z dnia 

13 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna 

(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 4924) zmienia się treść § 8 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Odpady komunalne zbierane selektywnie, w skład których wchodzą: 

1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z 

tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier” 

- o pojemności min. 1,1 m³, 

2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach w podziale na 

szkło bezbarwne i kolorowe: 

a) szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego  oznaczonych napisem „Szkło 

bezbarwne”- o pojemności min. 1,1m³, 

b) szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”- 

o pojemności min. 1,1m³, 

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

opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w 

pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”- o pojemności 

min.1,1m³. 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zbiera się w 

pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”- o pojemności min.1,1m³, 
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- z zastrzeżeniem ust.2,należy gromadzić w pojemnikach zlokalizowanych w stacjonarnych 

punktach selektywnej zbiórki odpadów”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyn. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie 

Dariusz  Marek Duczek 
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