
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.156.2017 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 19 października 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.216.2015 Rady Miasta Rudy Śląska z dnia 28 października 

2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska 

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

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) w związku 

z art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1523), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie 

Śląskiej 

na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Ruda Śląska 

uchwala 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr PR.0007.216.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 października 

2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska, wprowadzić  

następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 4 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: „niebieski z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury oznaczony napisem „Papier”; 

2) w § 4 ust. 4 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: „żółty z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady 

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

oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

3) w § 4 ust. 4 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „zielony z przeznaczeniem na odpady ze szkła kolorowego, w tym 

odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego oznaczony napisem „Szkło kolorowe” – (dopuszcza się 

gromadzenie w pojemniku zielonym oznaczonym napisem „Szkło” o pojemnościach od 120 l do 1100 l 

oraz pojemniku typu „dzwon”  oznaczonym napisem „Szkło” szkła kolorowego wraz z bezbarwnym)”; 

4) w § 4 ust. 4 pkt 4) otrzymuje brzmienie: „biały z przeznaczeniem na odpady ze szkła bezbarwnego, w tym 

odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego oznaczony napisem „Szkło bezbarwne”; 

5) w § 4 ust. 4 pkt. 5) otrzymuje brzmienie: „brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, 

w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i zielone oznaczony napisem „Bio”; 

6) w § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się gospodarowanie niesegregowanymi 

(zmieszanymi) odpadami komunalnymi oraz odpadami zielonymi pochodzącymi z terenu Miasta wyłącznie 

w oparciu o instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych przypisane do Regionu, do którego należy 

Miasto Ruda Śląska, wynikającego z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska 

 

 

Kazimierz Myszur 
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