UCHWAŁA NR XVI/106/07
Rady Gminy Białogard
z dnia 21 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Białogard.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175.poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz.
1042) Rada Gminy Białogard, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Białogardzie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/264/06 Rady Gminy Białogard z dnia 26 kwietnia
2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 14 otrzymuje brzmienie:
„1. Zobowiązuje się wytwarzające odpady osoby fizyczne i prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do selektywnej zbiórki odpadów,
w miejscu ich wytwarzania.
2. Selektywną zbiórką odpadów objęte są: surowce wtórne, przy czym za surowce wtórne
uznaje się: papier, szmaty, szkło białe, szkło kolorowe, drobny złom metalowy, puszki
metalowe, plastik.
3. Do selektywnego gromadzenia surowców wtórnych naleŜy stosować specjalne worki,
o ujednoliconej dla poszczególnych rodzajów odpadów kolorystyce, posiadające napisy
i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów. Po uzgodnieniu z Urzędem Gminy
Białogard dopuszcza się pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych.
4. Właściciele nieruchomości stosują do gromadzenia odpadów oznakowane worki z tworzyw
sztucznych z zachowaniem następującej kolorystyki:
1) Ŝółte: przeznaczone na opakowania z tworzyw sztucznych,
2) niebieskie: przeznaczone na papier i tekturę.
5. Wypełnione zgodnie z oznaczeniem i zabezpieczone przed wysypaniem zawartości worki,
właściciel nieruchomości wystawia do odbioru w miejscu widocznym dla odbiorcy odpadów,
w sposób nie utrudniający korzystania z ruchu i nie powodujący zaśmiecania miejsc
publicznych, w terminach ogłoszonych przez odbiorcę odpadów.
6. Do selektywnej zbiórki określonych w ust. 2 odpadów stosuje się takŜe oznaczone takimi
samymi kolorami pojemniki ustawione w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Gminy.
7. Selektywną zbiórkę odpadów stałych naleŜy połączyć z akcję informacyjnoedukacyjną na temat jej znaczenia dla ochrony środowiska naturalnego.
8. Celem propagowania selektywnej zbiórki odpadów Gmina stwarza warunki i zachęty
ekonomiczne poprzez organizację zbiórki odpadów segregowanych.
9. Odbiorem i zagospodarowaniem zebranych selektywnie odpadów, zajmują się
przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na świadczenie tego typu usług, udzielone
w drodze decyzji przez Wójta Gminy Białogard.”
2. § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Określa się maksymalne ilości odpadów ulegających biodegradacji
przeznaczonych do składowania trafiających na składowiska odpadów:
a) do dnia 31 grudnia 2010r. – do nie więcej niŜ 75% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji,
b) do dnia 31 grudnia 2013r. – do nie więcej niŜ 50% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji,
c) do dnia 31 grudnia 2020r. – do nie więcej niŜ 35 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy odpadów
wytworzonych w 1995 roku.”
§ 2. Pozostałe zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Białogard pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
Niniejsza uchwała ma na celu wprowadzenie zmian w dotychczas obowiązującej
uchwale Rady Gminy Białogard z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie regulaminu
utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Białogard, w części dotyczącej
selektywnej zbiórki odpadów. DąŜąc do poprawy efektywności w wyŜej wymienionym
zakresie proponuje się wprowadzenie nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów
poprzez zwiększenie obowiązków mieszkańców Gminy w tym zakresie. Podjęcie
niniejszej uchwały spowoduje zmniejszenie kosztów Gminy Białogard ponoszonych na
unieszkodliwianie odpadów.
Mając na uwadze powyŜsze proszę o podjęcie uchwały zgodnie z załączonym
projektem.

