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UCHWAŁA NR XXXVIII/339/17
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE
z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karlino
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 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 Koszalinie uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/177/16 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3020) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a-c otrzymuje brzmienie:
„3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów:
a) papieru, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
b) metali i tworzyw sztucznych, w skład której wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
c) szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,”;
2) § 5 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju
odpadu (metale i tworzywa sztuczne, szkło i papier) selektywnie zbieranego 1,5 m³,”;
3) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pojemniki/worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów oznaczone są kolorami i napisami:
a) zielonym - z przeznaczeniem do gromadzenia szkła oznaczone napisem „Szkło”,
b) niebieskim - z przeznaczeniem do gromadzenia papieru oznaczone napisem „Papier”,
c) żółtym - z przeznaczeniem do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
d) brązowym - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone oznaczone
napisem „Bio”;”;
4) § 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) dla lokali handlowych 20 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
110 l na lokal;”;
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5) § 7 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów selektywnych na
terenie nieruchomości zamieszkałych:
1) dla odpadów ulegających biodegradacji pojemniki o pojemności:
a) 110 l dla zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej,
b) 1100 l dla zabudowy wielolokalowej;
2) dla odpadów zielonych - worki o minimalnej pojemności 60 l;”;
6) § 14 ust. 1 pkt 1-2 otrzymuje brzmienie:
„1) papieru, metali i tworzyw sztucznych oraz szkła z terenów nieruchomości zamieszkałych - co najmniej
1 raz w tygodniu;
2) papieru, metali i tworzyw sztucznych oraz szkła z terenów nieruchomości niezamieszkałych - co najmniej 1 raz w miesiącu;”;
7) § 15 ust. 1 pkt 1-6 otrzymuje brzmienie:
„1) odpady zmieszane - należy je umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych znajdujących się na terenie nieruchomości oznaczonych napisem „Zmieszane”;
2) odpady z papieru należy je umieszczać w ogólnodostępnych pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”;
3) odpady ze szkła,), należy je umieszczać w ogólnodostępnych pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”;
4) odpady metali i tworzyw sztucznych należy je umieszczać w ogólnodostępnych pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
5) odpady biodegradowalne należy je umieszczać w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem
„Bio”, znajdujących się na terenie nieruchomości;
6) odpady zielone należy je umieszczać w workach koloru brązowego oznaczonych napisem BIO i składować na terenie nieruchomości bądź umieszczać w ogólnodostępnym pojemniku koloru brązowego oznaczonego napisem „Bio” znajdującym się przy ul. Walki Młodych,””;
8) § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych:
a) papier - należy gromadzić w pojemnikach lub workach w kolorze niebieskim oznaczonych napisem
„Papier”, w które należy wyposażyć nieruchomość,
b) metale i tworzywa sztuczne - należy gromadzić w pojemnikach lub workach w kolorze żółtym
oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, w które należy wyposażyć nieruchomość,
c) szkło - należy gromadzić w pojemnikach lub workach w kolorze zielonym oznaczone napisem
„Szkło”, w które należy wyposażyć nieruchomość,
d) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone - należy gromadzić w pojemnikach lub workach w kolorze brązowym oznaczonych napisem „Bio”, w które należy wyposażyć nieruchomość,
e) odpady zmieszane - należy gromadzić w pojemnikach lub workach oznaczonych napisem „Zmieszane”, w które należy wyposażyć nieruchomość.”;
9) § 16 otrzymuje brzmienie:
„Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028, przyjętego uchwałą Nr XVIII/321/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r.:
1) Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także
podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym
poprzez zbieranie odpadów w sposób selektywny na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
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2) W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji procesu segregacji, przed umieszczeniem odpadów w pojemniku należy:
a) opróżniać opakowania z pozostałości produktu,
b) redukować objętość odpadów poprzez zgniatanie butelek plastikowych, metalowych puszek,
opakowań tekturowych i wielomateriałowych;
3) Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych i zebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio
do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Beata Klepuszewska

