UCHWAŁA NR XXX/173/13
RADY GMINY TUCZNA
z dnia 31 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje:
§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczna, stanowiącym załącznik do
uchwały Nr XXIII/133/2013 Rady Gminy Tuczna z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Tuczna (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 2076, z późn. zm. )
wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych powstałych na terenie nieruchomości.
2. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości w wyniku selekcji dzieli się na:
1) frakcję suchą – opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarstwa domowego, środkach
czystości, folia, opakowania wielomateriałowe, kubki i sztućce jednorazowe, papier kolorowy, suchy
karton, guma, skóra, drewno (fragmenty mieszczące się w pojemniku) – bez opakowań szklanych,
metalowych, butelek PET i makulatury,
2) frakcję mokrą- odpady kuchenne, resztki i obierki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki
jajek, odpady tytoniowe (niedopałki), rośliny i ziemia kwiatowa, zużyte ręczniki papierowe, zużyte
chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej, mokry karton i miękki
papier, woreczki i torebki papierowe, - bez opakowań szklanych, metalowych i tworzyw sztucznych.
3. Na terenie Gminy Tuczna obowiązuje selektywna zbiórka następujących frakcji odpadów
komunalnych:
1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, itp.);
2) odpady opakowaniowe ze szkła;
3) tworzywa sztuczne, w tym PET;
4) zużyte baterie i akumulatory;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
6) przeterminowane leki;
7) chemikalia, inne niż niebezpieczne;
8) metale;
9) popiół;
10) zużyte opony;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12) odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe;
13) odpady ulegające biodegradacji.
4. Po wysegregowaniu odpadów biodegradowalnych: kuchennych, pochodzących z pielęgnacji
ogrodów, sadów, trawników itp., można poddać je kompostowaniu w sposób nie powodujący
uciążliwości dla otoczenia i wykorzystać we własnym zakresie.
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5. Odpady, które powstały w gospodarstwie domowym i zebrane zostały nieselektywnie, są
odpadami komunalnymi zmieszanymi - gromadzone w pojemnikach lub workach koloru czarnego.”;
2) §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować następujące pojemniki lub worki foliowe:
1) frakcja sucha - pojemnik metalowy, plastikowy lub worek koloru czarnego;
2) frakcja mokra - pojemnik metalowy, plastikowy lub worek koloru niebieskiego;
3) odpady biodegradowalne - pojemnik metalowy, plastikowy lub worek koloru brązowego;
4) papier i makulatura - worek przezroczysty;
5) butelki typu PET - worek przezroczysty;
6) drobny metal, opakowania metalowe - worek przezroczysty;
7) szkło opakowaniowe - worek przezroczysty;
8) popiół - pojemnik metalowy.”;
3) w § 7 ust. 2 skreśla się pkt 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Harasimuk
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