
        Uchwała Nr XXXI/162/17 

Rady Gminy Mały Płock 

z dnia 27 października 2017 r. 
 

 

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Mały Płock 

 

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 (Dz. U. z 2017 r. poz.1875)  oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie uchwala się co następuje: 

§ 1. 

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mały Płock stanowiącym załącznik 
do uchwały Nr XVII/108/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mały Płock (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 

z 2016 r. poz. 2970) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„pojemniki i worki wymienione w ust. 1 pkt 2,3,4 powinny spełniać wymagania wynikające z 

przepisów odrębnych oraz  obowiązujących Polskich Norm lub posiadać wystawioną przez producenta 

deklarację zgodności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności (Dz. U. z 

2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.)”. 

2) § 8  ust 4 otrzymuje brzmienie: 

„ Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w odpowiadających obowiązującym 
normom pojemnikach lub workach w następujących kolorach: 

1) żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, 

opakowania metalowe i opakowana wielomateriałowe; 
2) niebieski z napisem „Papier” z przeznaczeniem na papier i tekturę; 

3) biały z napisem „Szkło bezbarwne” z przeznaczeniem na szkło bezbarwne; 

4) zielony z napisem „Szkło kolorowe” z przeznaczeniem na szkło kolorowe; 
5) brązowy z napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i odpady 

zielone. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego 


