
 

 

UCHWAŁA NR 37.267.2018 

RADY GMINY PANKI 

z dnia 21 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki 

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz § 2–5 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku, Rada Gminy Panki uchwala: 

§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki stanowiącym załącznik 

Nr 1 do Uchwały Nr 16.142.2016 Rady Gminy Panki z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Panki (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 4131) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W Rozdziale III § 7 ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „worki z foli LDPE lub HDPE o grubości 

dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów o pojemności 120 l do zbierania określonych rodzajów 

segregowanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oznaczone odpowiednimi kolorami 

i posiadające opis określający frakcję odpadów: 

a) worek zielony z napisem „SZKŁO”, na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

b) worek żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, na odpady z metali, w tym odpady 

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

oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

c) worek niebieski z napisem „PAPIER”, na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru 

i odpady opakowaniowe z tektury, 

d) worek brązowy z napisem „BIO”, na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów. ” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

Urszula Bujak 
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