
UCHWAŁA NR X/89/2019
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/67/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 maja 
2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., 
poz. 506) oraz  art.4 ust. 1 i 2 oraz art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego 
w Radomiu, Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega zapis § 8 pkt. 3, który otrzymuje brzmienie:

„§ 8. pkt 3. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady selektywnie zebrane 
mogą dostarczać właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakrzew objęci gminnym 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, to znaczy którzy obowiązani są do uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nazwa odpadu Przykładowy
asortyment

 Oznaczenie 
kontenera / pojemnika

Tworzywa sztuczne

Opakowania z tworzyw sztucznych:
plastikowe butelki po napojach, worki foliowe 
i torby reklamowe, folie, opróżnione kubki po 
produktach mlecznych
(z opakowań należy oderwać „sreberka” - 
aluminiowe zamknięcia jogurtów, serków 
itp.), opakowania po płynach do mycia 
naczyń, szamponach, środkach czyszczących, 
kosmetykach

„Tworzywa sztuczne”

Gazety, książki, katalogi, tektura, worki 
papierowe „Papier”Papier i tektura
Opakowania z papieru i tektury „Kartony”

Opakowania wielomateriałowe Kartony po mleku i sokach „Tetrapaki”

Odpady wielkogabarytowe
Stare meble, np. szafy, stoły, kanapy, 
wykładziny, dywany, krzesła, fotele w tym 
nieuszkodzona ceramika sanitarna

„Odpady wielkogabarytowe”

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny Sprzęt RTV/AGD „ZSEE”

Metale Złom stalowy, metale kolorowe „Metale”

Zużyte opony – 4 rocznie od 
posiadanego  pojazdu.

Opony pochodzące z pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 ton

„Zużyte opony”

Odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów

„Gruz budowlany”

Odpady budowlane
i remontowe pochodzące
z remontów prowadzonych we 
własnym zakresie
 - 100 kg miesięcznie z 
gospodarstwa domowego

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż  
wymienione w 17.01 06 
Zmieszane  odpady  z budowy , remontów i 
demontażu 

„Zmieszane odpady poremontowe”

Pozostałości farb, tuszy, klejów oraz 
opakowania zanieczyszczone tymi 
substancjami

„Farby”Chemikalia

Rozpuszczalniki do farb i lakierów „Rozpuszczalniki”
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Środki ochrony roślin „Środki ochrony roślin”
Świetlówki „Świetlówki”
Inne odpady zawierające rtęć
(np. termometry) „Odpady zawierające rtęć”

Baterie i akumulatory „Baterie
i akumulatory”

Leki przeterminowane Leki przeterminowane „Leki przeterminowane”

Szkło  Opakowania ze szkła:
opróżnione z resztek, butelki i słoiki „Szkło”

”.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Stawczyk
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