BR.0007.43.2016
UCHWAŁA NR XXI/192/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- § 1. ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zebrane w sposób selektywny”,
- dodaje się w § 1. ust. 6: „W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk,
odbierane są zużyte opony w ilości nie przekraczającej 8 sztuk przy jednym odbiorze”.
- § 3. pkt 7 otrzymuje brzmienie: „meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny oraz zużyte opony odbierane są od właścicieli nieruchomości co najmniej 2 razy w
roku, w okresie wiosennym oraz jesiennym zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru tych
odpadów. Odbiorowi podlegają te odpady, które zostały wystawione przed posesję do krawędzi
jezdni lub w miejscu usytuowania pojemników do godz. 600 w dniu odbioru.
- § 5. ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „odpady budowlano – rozbiórkowe, pochodzące ze
strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, przyjmowane będą bezpłatnie w
ilości do 1t rocznie na jedną nieruchomość objętą opłatą za gospodarowanie odpadami
komunalnymi”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski
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Uzasadnienie
W związku z koniecznością doprecyzowania niektórych zapisów przedmiotowej uchwały ustalono, że
odbieraniu podlegać będą opony w odpowiedniej ilości, a także została ograniczona liczba odpadów
remontowo-budowlanych przyjmowanych do PSZOK.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.
Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.
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