
 
 

UCHWAŁA NR XXIX/217/21 
RADY GMINY BIELINY 

z dnia 12 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Bieliny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art.4 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1439 ze zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 2361) po zasięgnięciu opinii Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Rada Gminy Bieliny uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/174/20 Rady Gminy Bieliny z dnia 22 października 2020 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bieliny (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 26 
października 2020 r. poz. 3702), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami 
wielolokalowymi służą pojemniki o pojemności od 0,24 m3 do 1,1 m3 do zbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych i do zbierania selektywnego na: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady ulegające 
biodegradacji. Pojemniki powinny posiadać odpowiedni kolor oraz nadruk określający jakie odpady 
w nim umieszczać: 

1) kolor niebieski – odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury, oznaczone napisem ,,PAPIER”; 

2) kolor zielony – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczone napisem ,,SZKŁO’’ 

3) kolor żółty – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym 
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, oznaczone 
napisem ,,METALE i TWORZYWA SZTUCZNE’’ 

4) kolor brązowy – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnienie bioodpadów, oznaczone 
napisem „BIO” 

5) kolor czarny – zmieszane odpady komunalne (resztkowe), oznaczone napisem „ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE”.” 

2) w § 11 ust.1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady: 

– w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych i nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych, 

– w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu,”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Bieliny 

 
 

Józef Gawęcki 
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