UCHWAŁA NR XIX/122/2016
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Brzuze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. 1. W załączniku do uchwały XVIII/114/2016 r. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze (Dziennik Urzędowy Województwa
Kujawsko-Pomorskiego poz.2586), wprowadza się następujące zmiany:
1) W rozdziale 1 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w § 1, ust. 1
pkt 13 wykreśla się zapis „z palenisk domowych”.
2) W rozdziale 2. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczenia tych
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym z § 5 wykreśla
się ust. 2.
3) W rozdziale 3. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego w § 11, ust. 1 zamienia się słowo
„odbierania” na „pozbywania” oraz w ust. 3 wykreśla się zapis „w szczególności”.
4) W rozdziale 7. Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji i terminy jej przeprowadzania, § 17. otrzymuje
nowe brzmienie:
§ 17. 1. Deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi
przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych,

odpowiednio

do

przetwórstwa

bądź

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,
4) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana w każdym roku w terminie od 15 kwietnia do
15 maja oraz od 1 do 31 października.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzuze.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze
Krzysztof Budziński
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Brzuze, w tym wymagania dotyczące: uprzątania błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących
do użytku publicznego, mycia i napraw pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi, obowiązków
osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz utrzymania zwierząt gospodarskich. Reguluje również system
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych. Uchwalając niniejszy Regulamin gmina Brzuze tworzy ramy prawne dla systemu
zbierania i odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym również powstających
w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon i odpadów zielonych. W ten sposób gmina Brzuze zapewnia
objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów
komunalnych i realizuje swoje obowiązki ustawowe, w szczególności takie jak zapewnienie warunków
funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:
ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielenie odpadów
niebezpiecznych z odpadów komunalnych, osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu. Projekt Regulaminu
został pozytywnie zaopiniowany przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. W świetle
powyższego, wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Id: F127BE62-057D-4504-8FF0-9D5B65BD7201. Podpisany

Strona 1

