UCHWAŁA NR XXII/239/17
RADY GMINY BRENNA
z dnia 21 września 2017 r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XII/129/16 Rady Gminy Brenna z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brenna
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 późn. zm), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)
po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz po przeprowadzeniu konsultacji,
Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały XII/129/16 Rady Gminy Brenna z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brenna, w ten sposób, że:
1) § 7 ust. 4 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:
„4. Urządzenia przewidziane do gromadzenia odpadów na terenie gminy to:
a) kosze uliczne o pojemności od 10 l – 70 l,
b) pojemniki ( kubły) na odpady o pojemności 110 l – 1100 l,
c) kontenery o pojemności od 2,5 m³ do 10 m³,
d) worki foliowe,
zapewniające zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów
dla przyszłych procesów ich przetwarzania.”;
2) § 7 ust. 11 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:
„11. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych korzystając z przystosowanych do tego celu worków, otrzymanych od podmiotu
odbierającego odpady komunalne. Stosuje się następujące kolory worków:
a) niebieski - z przeznaczeniem na papier, oznaczony napisem „Papier”,
b) żółty - z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne, oznaczony napisem „Metale
i tworzywa sztuczne”,
c) zielony - z przeznaczeniem na szkło, oznaczony napisem „Szkło”,
d) brązowy - z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne, oznaczony napisem „Bio”.
Worki z wysegregowanymi odpadami wystawione do odbioru przez firmę wywozową powinny być
maksymalnie wypełnione.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Janasik
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