
 

 

UCHWAŁA NR 218/17 

RADY GMINY OSIEK MAŁY 

z dnia 11 września 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 71/15 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Mały 

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

gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ) Rada Gminy Osiek Mały uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale nr 71/15 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 16 listopada 2015 r. 

określający Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Mały w następujący sposób: 

1. . § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia 

selektywnego zbierania następujących odpadów; 1) papier 2) szkło 3) metale i tworzywa sztuczne 4) popiół 5) 

odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 6) przeterminowane leki 

i chemikalia 7) zużyte baterie i akumulatory 8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 9) meble i odpady 

wielkogabarytowe 10) zużyte opony, wyłącznie z samochodów osobowych – w ilości 

4 sztuki/rok/gospodarstwo domowe 11) opakowania wielomateriałowe 12) odpady budowalno-remontowe 

i rozbiórkowe”. 

2. w § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: „selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów, należy zbierać w przeznaczonych do tego celu workach foliowych lub 

pojemnikach do selektywnej zbiórki, odpowiednio oznakowanych i przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu 

odpady, w terminach określonych harmonogramem wywozu odpadów komunalnych; właściciele 

nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika, pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości 

dla otoczenia lub we własnym zakresie dostarczyć odpady ulegające biodegradacji do PSZOK-u. 

3. w § 5 ust. 1 pkt.5 otrzymuje brzmienie: „ 5) pojemniki, w tym worki z folii LDPE o pojemności 120L 

i oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie 

z przeznaczeniem na: a. papier – pojemnik i/lub worek o minimalnej pojemności 120 l, koloru niebieskiego 

z napisem „Papier”; b. szkło – pojemnik i/lub worek o minimalnej pojemności 120 l, koloru zielonego 

z napisem „Szkło”; c. metale i tworzywa sztuczne – pojemnik i/lub worek o minimalnej pojemności 120 l, 

koloru żółtego z napisem „ Metale i tworzywa sztuczne”; d. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów – pojemniki i/lub worek o minimalnej pojemności 120 l, koloru brązowego 

z napisem „BIO” e. popiół – pojemnik o minimalnej pojemności 120 l z napisem „Popiół”. 

4. w § 5 ust. 1 dodaje się pkt.6 w brzmieniu: „pojemniki z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemności 

120l, w kolorze zielonym i/lub czarnym z przeznaczeniem na odpady niesegregowane (zmieszane). 

5. w § 10 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2) odpady zebrane selektywnie; a. szkło – co najmniej raz na 

dwa miesiące, b. metale i tworzywa sztuczne – co najmniej raz w miesiącu, c. papier – co najmniej raz na dwa 

miesiące, d. popiół w okresie od września do maja – co najmniej raz w miesiącu, e. odpady ulegające 

biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – co najmniej raz w miesiącu, 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Mały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 
 Przewodniczący Rady  

(-) Ireneusz Wiśniewski  
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