
UCHWAŁA NR V/41/15
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 3 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/274/12 z dnia 27 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Gminy Sierakowice u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Sierakowice stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr XXII/274/12 z dnia 27 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie „prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania 
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co 
najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady 
zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy,”;

2. §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie „ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),”;

3. §2 pkt 11 otrzymuje brzmienie „budynkach wielolokalowych - należy przez to rozumieć budynki, 
w których ustanowiono odrębną własność lokalu, a obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz 
właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową,";

4. W §2 skreśla się pkt 12;

5. §2 pkt 15 otrzymuje brzmienie „przedsiębiorcy odbierającym odpady - należy przez to rozumieć 
przedsiębiorcę posiadającego aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez wójta 
Gminy Sierakowice na podstawie art. 9b ustawy,”;

6. W §2 dodaje się pkt 17 w brzmieniu „punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych -należy 
przez to rozumieć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sierakowicach przy ul. Brzozowej 
2a, 83-340 Sierakowice.”;

7. §4 ust. 1, pkt 10 otrzymuje brzmienie „odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 
komunalne,”;

8. W §4 ust. 1 dodaje się pkt 14 w brzmieniu „odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 4a ustawy.”;

9. W §12 ust. 1 skreśla sie pkt 1;
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10. W §12 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na 
terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemności odpowiadającą 
co najmniej:

1) 110 litrom na każde 50 m2 nieruchomości, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na 
nieruchomość.”;

11. §14 ust. 5 otrzymuje brzmienie „Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej co najmniej raz na dwa tygodnie,

2) w zabudowie wielolokalowej co najmniej 2 razy na tydzień,

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne co najmniej raz na 
dwa tygodnie,

4) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, co najmniej raz na dwa 
tygodnie w okresie od czerwca do sierpnia i co najmniej raz na miesiąc przez pozostałą część roku.";

12. §14 ust. 6 otrzymuje brzmienie „Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego szkła 
z terenu nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej co najmniej: raz na kwartał,

2) w zabudowie wielolokalowej co najmniej: raz na miesiąc,

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne co najmniej: raz 
na kwartał,

4) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, co najmniej raz na 
miesiąc w okresie od czerwca do sierpnia i co najmniej: raz na kwartał przez pozostałą część roku.";

13. §14 ust. 7 otrzymuje brzmienie „Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego papieru 
i tektury, tworzywa sztucznego, metalu i odpadów wielomateriałowych:

1) w zabudowie jednorodzinnej co najmniej: raz na miesiąc,

2) w zabudowie wielolokalowej co najmniej: raz na tydzień,

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne co najmniej: raz 
na miesiąc,

4) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, co najmniej raz na 
miesiąc w okresie od czerwca do sierpnia i co najmniej: raz na kwartał przez pozostałą część roku.";

14. W §14 skreśla sie ust. 8 i ust. 10.

15. § 17 ust.6 pkt 2 otrzymuje brzmienie „wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji 
spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznej, plaż i miejsc 
zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli oraz innnych  obiektów, których administracje wprowadziły ten 
zakaz (z wyjatkiem psów przewodników niewidomych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta
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