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UCHWAŁA NR XXXIX/239/2017
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bałtowie NR XXV/153/2016 z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów
Na podstawie 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz., 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Rada Gminy w Bałtowie uchwala co
następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bałtowie Nr XXV/153/2016 z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 pkt. 18 otrzymuje brzmienie:
18. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami – należy przez to rozumieć obowiązujący Plan Gospodarki
Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego.
2. § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
2. prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
1. papier i tektura,
2. szkło,
3. tworzywa sztuczne,
4. metale,
5. opakowania wielomateriałowe,
6. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
7. przeterminowanych leków i chemikaliów,
8. zużyte baterie i akumulatory,
9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10. meble i odpady wielkogabarytowe,
11. odpady budowlane i rozbiórkowe,
12. zużyte opony,
13. odpady zielone,
14. opakowania po środkach ochrony roślin.
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3. § 13 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów
komunalnych z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki:
- wyselekcjonowaną frakcję z odpadów komunalnych w postaci papieru, w skład której wchodzą odpady
papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury należy zbierać
w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem ,,PAPIER” i odbierane będą przez
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym zakresie,
- wyselekcjonowaną frakcję z odpadów komunalnych w postaci szkła, w skład której wchodzą odpady ze
szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru
zielonego oznaczonych napisem ,,SZKŁO” i odbierane będą przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w tym zakresie,
- wyselekcjonowaną frakcję z odpadów komunalnych w postaci metali, tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych, 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 należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru żółtego
oznaczonych napisem ,,METALE i TWORZYWA SZTUCZNE” i odbierane będą przez przedsiębiorcę
prowadzącego działalność w tym zakresie,
- wyselekcjonowaną frakcję odpadów zielonych należy poddać procesowi z przeznaczeniem do własnego
wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez
właściciela nieruchomości, należy dostarczyć do PSZOK-a,
- wyselekcjonowaną frakcję odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów powstających w gospodarstwach domowych, należy poddać procesowi kompostowania
z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich
kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy zbierać w pojemnikach lub workach
koloru brązowego oznaczonych napisem ,,BIO” i odbierane będą przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w tym zakresie.
4. § 14 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Ustala się częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
bioodpadów, w tym odpadów zielonych z terenu nieruchomości.
5. § 17 otrzymuje brzmienie:
1. Gmina Bałtów uwzględniona została w 2 regionie gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Odebrane z terenu Gminy Bałtów przez uprawnionego odbiorcę odpady zmieszane oraz odpady
zielone należy przekazać do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów ,,Janik” Sp. z o. o. Janik ul. Borowska 1,
27-415 Kunów, zwanego dalej Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów.
3. W przypadku gdy w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów wystąpi awaria lub odpady
nie będą mogły być przyjmowane, odpady z terenu Gminy Bałtów należy przekazać do instalacji zastępczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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