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UCHWAŁA NR 255/XLII/2018
RADY GMINY ZATORY
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 120/XX/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), po zaciągnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory stanowiącym załącznik
Nr 1 do Uchwały Nr 120/XX/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 25 sierpień 2016 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Zatory wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów
komunalnych z podziałem na frakcje”;
1) papier,
2) szkło,
3) metale,
4) tworzywa sztuczne,
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
6) mebli i odpadów wielkogabarytowych,
7) odpadów budowlanych i rozbiórkowe,
8) zużytych opon,
9) przeterminowanych leków i chemikaliów,
10) zużytych baterii i akumulatorów,
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego",
2) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Mieszkańcy gminy mogą dostarczać selektywnie zebrane odpady wymienione w ust. 1 pkt 1-9 do
punktów selektywnego zbierania odpadów utworzonych na terenie gminy Zatory w miejscach, terminach
i czasie zawartych w informacji na stronie internetowej.”;
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3) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Ustala się następujące kolory dla pojemników przeznaczonych do selektywnego gromadzenia
odpadów komunalnych:
1) dla papieru, pojemniki koloru niebieskiego, zamykane, oznaczone napisem „Papier”,
2) dla metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych pojemniki koloru żółtego,
zamykane, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
3) dla szkła, pojemniki koloru zielonego, zamykane, oznaczone napisem „Szkło”,
4) dla odpadów ulegających biodegradacji, pojemniki koloru brązowego, zamykane, oznaczone
napisem Bio”;
4) w § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W zabudowie jednorodzinnej oraz na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne, do zbierania odpadów papieru, odpadów metali, tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych, odpadów szklanych, odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się stosowanie
worków z tworzywa sztucznego, z zachowaniem kolorystyki, pojemności i oznaczeń określonych
w ust. 3.”.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 243/XL/2018 Rady Gminy Zatory z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr 120/XX/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Zatory.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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