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UCHWAŁA NR XIV/58/15
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 8 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdnica
Na podstawie 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.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/158/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdnica (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 993 oraz z 2014 r.
poz. 1576) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego
a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

zbierania,

1) tworzywa sztucznego, metali oraz opakowań wielomateriałowych, w tym po chemii gospodarczej;
2) papieru i tektury;
3) szkła;
4) przeterminowanych leków;
5) zużytych baterii i akumulatorów;
6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
9) chemikaliów, w tym chemii budowlanej np.: farby, lakiery, unigrunty oraz opakowania po nich;
10) zużytych opon;
11) tekstyliów, odzieży i obuwia;
12) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
13) pozostałości po segregacji.
2. Odpady określone w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 12 i 13 odbierane są bezpośrednio z nieruchomości,
a pozostałe z punktu selektywnej zbiórki.
3. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić
z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji.
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4. Odpady, określone w ust. 1, odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi
rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną
w rozdziale 3.
5. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie
oznakowanych pojemnikach, znajdujących się na terenie placówki służby zdrowia. Pojemniki te
powinny mieć odpowiednią konstrukcję, zabezpieczającą przed przeciekaniem i uniemożliwiającą dostęp
do ich zawartości przypadkowym osobom. Dopuszcza się także dostarczanie leków do punktu
selektywnej zbiórki.
6. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać
w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie
placówek oświaty, punktów handlowych lub w punkcie selektywnej zbiórki.
7. Akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych
i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę.
8. Dopuszcza się umieszczenie metali i opakowań wielomateriałowych odpowiednio w pojemnikach,
w tym workach foliowych przeznaczonych na gromadzenie tworzyw sztucznych.
9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane przed teren nieruchomości,
z której pochodzą, nie wcześniej niż 2 dni przed terminem wyznaczonym przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne.
10. Tekstylia, odzież oraz obuwie należy umieszczać w specjalnych pojemnikach rozmieszczonych
na terenie miasta przez PCK lub innych uprawnionych odbiorców albo dostarczyć do punktu selektywnej
zbiórki.
11. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, można gromadzić w przydomowych
kompostownikach bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której one powstały lub dostarczyć do
punktu selektywnej zbiórki.”;
2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Częstotliwość usuwania odpadów zbieranych selektywnie winna być dostosowana do ilości
odpadów. Nie może ona jednak być rzadsza niż raz na miesiąc w przypadku zabudowy jednorodzinnej
i raz na tydzień w przypadku zabudowy wielorodzinnej, z tym że w przypadku odpadów
wielkogabarytowych nie rzadziej niż raz na pół roku.”;
3) uchyla się § 12a.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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