
UCHWAŁA NR XXXIV/295/17
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 27 września 2017 r.

zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289), art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1  i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935),  
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża uchwalonym uchwałą Nr 
XVIII/159/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 czerwca 2016 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 2263) 
§ 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki o następujących 
ujednoliconych kolorach:

1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier;

2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale;

3) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;

4) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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UZASADNIENIE

Z dniem 01 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz.U. 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie określa, iż selektywnie zbiera się 5 frakcji odpadów:
papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów. Rozporządzenie określa także kolorystykę pojemników
przeznaczonych do zbiórki poszczególnych frakcji odpadów.
W obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża
przyjętym uchwałą Nr XXVIII/159/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.
Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 2263) gromadzenie odpadów odbywa się w pojemnikach lub
workach koloru:

1) Niebieskiego - z przeznaczeniem na papier,
2) Żółtego – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metal,
3) Brązowego - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,
4) Białego - z przeznaczeniem na szkło.

Uwzględniając wytyczne rozporządzenia uchwała zmianie brzmienie § 9 ust. 1 dostosowując się
kolorystykę worków i pojemników na terenie Gminy Chełmża do obowiązujących przepisów.
Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki w kolorach:

1) Niebieskim - przeznaczonych na papier - w skład którego wchodzą odpady z papieru, w
tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

2) Żółtym – przeznaczonych na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal - w
skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady
tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe;

3) Brązowym - przeznaczonych na odpady ulegające biodegradacji;
4) Zielonym - przeznaczonych na szkło - w skład którego wchodzą odpady ze szkła,

w tym odpady opakowaniowe ze szkła.
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wystąpiono do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię do projektu uchwały w
sprawie zmiany regulaminu, który w postanowieniu Nr 95/N.HK/2017 z dnia 13.09.2017 nie
wniósł uwag.
W związku z powyższym należy dokonać zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Chełmża w zakresie jak w przedstawionym projekcie uchwały.

Sporządził: Anna Krupska
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