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UCHWAŁA NR XXIII/182/2017
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XX/141/2017 Rady Gminy Przewóz z dnia 30 marca 2017r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przewóz
Na podstawie art. 4 ust. 1 – 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Żarach, uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XX/141/2017 Rady Gminy Przewóz z dnia 30 marca 2017r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przewóz wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Nieruchomości zamieszkałe Gmina wyposaża w kosze do gromadzenia odpadów komunalnych.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zaopatrują się we własnym zakresie w pojemniki i worki na
odpady komunalne.”;
2) w § 3 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Właściciele nieruchomości:
a) w zabudowie wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie takie jak: papier, tworzywa sztuczne, metal,
szkło oraz odpady bio mogą umieszczać w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej
zbiórki odpadów, ustawionych na terenie Gminy Przewóz,
b) w zabudowie jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie takie jak: papier, tworzywa sztuczne, metal,
szkło oraz odpady bio mogą umieszczać w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.
Dodatkowo odpady takie jak: papier, tworzywa sztuczne, metal oraz szkło mogą umieszczać
w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów, ustawionych na terenie
Gminy Przewóz.”;
3) w § 9 ustęp 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) brązowy z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji, bioodpady oraz odpady
zielone.”;
4) w § 9 skreśla się ustęp 6;
5) § 11 ustęp 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej: raz w roku meble
i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;”;
6) § 11 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. Częstotliwość opróżniania pojemników ogólnodostępnych do selektywnej zbiórki odpadów
– systematycznie nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu
– papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne oraz raz w miesiącu - odpady ulegające biodegradacji, w tym
odpady zielone i bioodpady.”;
7) § 11. ustęp 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Częstotliwość odbierania worków do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej – raz
w miesiącu – papier, szkło, tworzywa sztuczne oraz odpady bio.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przewóz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej głoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego .
Przewodnicząca Rady Gminy
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