Uchwała Nr XLVII/331/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/339/06 Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Kościerzyna
Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15, art. 40, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi
zmianami/ art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. nr 132 póz. 622, z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Miasta Kościerzyna
na wniosek Burmistrza Miasta
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się następujących zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Kościerzyna :
§ 3 ust. 2 otrzymuje treść:
„Selektywna zbiórka odpadów powinna być przeprowadzana z zachowaniem ogólnych
warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym Regulaminie.”
W § 3 dodaje się ust. 3, 4 i 5 o treści:
„3. Właściciel nieruchomości może wybrać jeden z dwóch sposobów gromadzenie odpadów
surowcowych:
1) pierwszy z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów tj. papier, szkło, plastik,
2) drugi polega na wspólnym gromadzeniu odpadów surowcowych (suchych).
4. Opisany sposób wskazany w ust. 3 pkt 2 nie dotyczy zabudowy wielorodzinnej.
5. Sposób selektywnej zbiórki odpadów musi być wskazany w umowie z przewoźnikiem,
który zobowiązany jest do świadczenia usług w ww. zakresie.”
§ 7 ust. 5 pkt 4) otrzymuje treść:
„W odniesieniu do odpadów surowcowych w specjalnych oznaczonych pojemnikach.”
§ 8 ust. 9 i 10 otrzymuje treść:

„9. Do selektywnego gromadzenia odpadów w zabudowie jednorodzinnej należy stosować
następujące pojemniki:
1) przy zbiórce odpadów surowcowych wskazanym w § 3 ust. 3 pkt 1:
• niebieski z przeznaczeniem na papier,
• żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
• zielony z przeznaczeniem na szkło,
2) przy zbiórce odpadów surowcowych wskazanym w § 3 ust. 3 pkt 2:
• żółty z przeznaczeniem na odpady surowcowe gromadzone razem.
10. Wszystkie pojemniki muszą posiadać wyraźne i jednoznaczne oznaczenie wskazujące
rodzaj gromadzonego odpadu.”
§ 8 ust. 12 zostaje wykreślony.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§3
1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Andrzej Gierszewski

UZASADNIENIE
Dokonano uzupełnienia zapisów dotyczących definicji określających przedmiot
uchwały. Niniejsze zmiany do uchwały uściślają obowiązki i prawa właścicieli nieruchomości
z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kościerzyna.

