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UCHWAŁA NR XXXI/296/2017
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 8 października
2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia
Raciborska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w związku z 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 2016 r. poz. 250 ze zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.) oraz w związku z § 4 ust. 2 i ust. 7 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 uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji
Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej,
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 8 października 2015 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 5190) w ten sposób, że:
1) w załączniku do Uchwały § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki
odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według kolorystyki i oznaczonych zgodnie
z przepisami 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), z tym że
pojemniki przeznaczone do łącznego zbierania szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego oznacza się
napisem ‘Szkło’.”;
2) w załączniku do Uchwały § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje
się przeźroczyste worki z tworzywa sztucznego o kolorach i oznaczeniach określonych
w Rozporządzeniu przywołanym w ust. 1 i pojemności min. 80 l, o grubości określonej
w § 8 ust. 1 pkt 1, zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu, które po zapełnieniu co najmniej w połowie
objętości należy zawiązać i przygotować do odbioru.”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

Sabina Chroboczek-Wierzchowska

