UCHWAŁA NR XXXIII.414.2013
RADY GMINY USTKA
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX.364.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2013
roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami:
Dz. U. z 2013 roku poz. 645, poz. 1318) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996
r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
1399)po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:
§1.
W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka przyjętym Uchwałą
Nr XXX.364.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2013 roku wprowadza się
następujące zmiany:
1) §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Odpady, o których mowa w §3 ust. 2 z wyłączeniem wymienionych w pkt 4, 5, 6 i
7 należy zbierać w pojemnikach lub workach określonych w rozdziale 3.”;
2) w §9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów powinny być wykonane
z przezroczystych lub półprzezroczystych materiałów w kolorze odpowiadającym
znajdującym się w nich frakcjom odpadów, ewentualnie w innym kolorze
zapewniającym możliwość sprawdzenia zawartości worka. Jednocześnie worki muszą
zostać opisane zgodnie z §9 ust. 4 i 4a.”;
3) w §9 po ust. 4 dodaje się ust 4a w brzmieniu:
„4a. Pojemniki do zbierania odpadów powinny dodatkowo zawierać informację
o adresie nieruchomości, z której pochodzą znajdujące się w nich odpady.”;
4) w §9 uchyla się ust. 6 i 7;
5) w §10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a oraz 1b w brzmieniu:
„1a. W celu odbioru odpadów z nieruchomości przez przedsiębiorcę, pojemniki lub
worki przeznaczone do zbierania odpadów należy ustawić w widocznym miejscu przed
posesją, najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru. Pojemniki lub worki
niewystawione będą traktowane jako nieprzeznaczone do opróżnienia lub zabrania.”;
„1b. Brak technicznej możliwości dojazdu do posesji w wyniku działania siły wyższej
(opady deszczu, śniegu, lód, remont drogi etc.), skutkujące przerwą w ciągłości pracy
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, powodującej pogorszenie jakości
świadczonych usług na rzecz gminy, rodzi po stronie mieszkańca gminy obowiązek
wystawienia pojemników lub worków służących do zbierania odpadów komunalnych
przy ciągu komunikacyjnym w sposób umożliwiający odbiór tych odpadów.”;
6) §10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd, o którym mowa
w ust.1 lub usytuowaniu nieruchomości przy drodze wewnętrznej, pojemnik lub worekz
odpadami komunalnymi powinien być umieszczony przed posesją przy krawędzi jezdni
publicznej najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru.”.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.
§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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