Uchwała Nr 0007.XXIX.248.2013
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Suchy Dąb
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, Rada Gminy Suchy Dąb uchwala, co
następuje:
§1
W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Dąb stanowiącym Załącznik do
uchwały nr 0007.XXVI.219.2012 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Dąb wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym opisanych w niniejszym Regulaminie pojemników do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemników/worków do selektywnie zebranych
odpadów komunalnych, dostarczonych przez Gminę jako część usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,”
2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ”Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady zmieszane
oraz

pojemniki/worki

na odpady zbierane selektywnie

należy ustawić w miejscu

wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady lub, gdy
takiej możliwości nie ma, należy wystawić je, co najwyżej na jeden dzień przed terminem ich
odbioru zgodnym z harmonogramem przed posesję przy drodze publicznej w sposób
nieutrudniający przejścia lub przejazdu.”
3) § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki,
oraz pojemniki/worki do prowadzenia selektywnej zbiórki.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Dąb.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE
W związku ze zmianą art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), wprowadzoną przez ustawę
z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013
r., poz. 228) Rada Gminy, może w drodze uchwały o której mowa w art. 6r ust. 3 ww. ustawy, przejąć
obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, jako
część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za
uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyposażenie
nieruchomości w pojemniki/worki do selektywnej zbiórki odpadów w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, będzie dodatkowym bodźcem, zachęcającym mieszkańców do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

