UCHWAŁA NR XVII/267/2020
RADY GMINY STĘŻYCA
z dnia 1 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały nr XVI/227/2020 Rady Gminy Stężyca z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca (Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2020 r. poz. 4400) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. 1. W pojemnikach na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) lub pojemnikach i workach na
odpady selektywnie zebrane nie należy umieszczać odpadów niezgodnych z ich przeznaczeniem tzn.:
1) do urządzeń do selektywnego zbierania papieru nie należy wrzucać: opakowań z zawartością, np.
żywnością, wapnem, cementem, kalki technicznej, innych odpadów niż papier;
2) do urządzeń do selektywnego zbierania szkła nie należy wrzucać: opakowań z zawartością, np.
żywnością, lekami, środkami chemicznymi, ceramiki (np. porcelany, talerzy, doniczek), szyb
samochodowych, szkła okiennego, budowlanego, samochodowego, innych odpadów niż szkło;
3) do urządzeń do selektywnego zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych
nie należy wrzucać: tworzyw pochodzenia medycznego, mokrych lub zabrudzonych tłuszczem folii,
opakowań po olejach i smarach, farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto
i owadobójczych, innych odpadów niż tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe.
2. Do pojemników na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) lub pojemników na odpady
selektywnie zebrane nie należy wrzucać śniegu i lodu.
3. Do pojemników na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) lub pojemników na odpady
selektywnie zebrane nie należy wrzucać gorącego popiołu. Popiół po przestudzeniu należy umieszczać
w pojemnikach do ich selektywnego zbierania.
4. Do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli nieruchomości nie należy wrzucać
odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych,
usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady.
5. Nie należy spalać odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków
z wyjątkiem spalania odpadów z drewna nie zawierających substancji niebezpiecznych.”,;
2) § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. ust. 2 Deratyzacja, o której mowa w ust. 1 powinna być dokonywana w każdym roku w terminie od
1 lipca do 31 sierpnia”..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca.
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§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Stężyca
Stefan Literski
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2020 r. poz. 1439) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin stanowi akt
prawa miejscowego.
Z uwagi na powyższe, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Kartuzach - uchwala się zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca,
uwzględniający obowiązujący stan prawny wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r. poz. 1439).
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