Uchwała Nr XXXVII/296/2013
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 28 lutego 2013 r.
o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Słubice.
Na podstawie art. 4 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. Nr 391) oraz art. 22 ustawy z dnia 1 lipca 2011r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U z 2011r. Nr 152, poz. 897) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Słubicach, Rada Miejska w Słubicach uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/271/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2 uchyla się ust. 4

2)

uchyla się § 3

3)

§ 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Odpady komunalne z terenu Gminy Słubice, kierowane będą do instalacji mechanicznobiologicznego przetwarzania oraz składowania odpadów komunalnych w Kunowicach lub
do instalacji zlokalizowanej w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie”;

4)

§ 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Odpady zielone selektywnie zebrane oraz inne bioodpady, kierowane będą do instalacji
zlokalizowanej w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie lub do Zakładu Utylizacji
Odpadów Sp. z o.o. zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Teatralnej 49”;

5)

w § 5 uchyla się :

a)

ust. 1 pkt 2, 7-29

b)

ust. 2

c)

ust. 3 pkt 1

6)

§ 6 otrzymuje brzmienie:
Ustala się wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

dotyczące

mycia

i naprawy

pojazdów

samochodowych,

poza

myjniami

i warsztatami

naprawczymi:
7)

miejsce mycia pojazdów na nieruchomości ma być wyposażone w ujęcie wody

o utwardzonej nawierzchni ze spadkiem zapewniającym spływ wody do sieci kanalizacji
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego z tym zastrzeżeniem, że w przypadku mycia
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podwozia, silnika, skrzyni biegów i innych elementów konstrukcyjnych powstające ścieki należy
poddać podczyszczeniu w urządzeniach tj. osadnik lub separator,
8)

miejsce naprawy pojazdów na nieruchomości ma być utwardzone, a powstałe odpady,

w zależności od ich rodzaju, należy gromadzić i pozbywać się w sposób przewidziany
w przepisach szczególnych.
9)

uchyla się § 6 ust. 1-11

10)

uchyla się § 7

11)

w § 8:

a)

uchyla się ust. 1

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych
z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że
w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w sytuacji gdy nieruchomość posiada
powierzchnię umożliwiającą kompostowanie odpadów w sposób należyty; właściciele
nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego
wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego
materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu; pozostali właściciele
nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach
koloru brązowego”,

c)

uchyla się ust. 14.

12)

§ 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela
nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z częstotliwością zapobiegającą
przepełnieniu się zbiornika, w terminie nie rzadziej niż raz na rok.
13)

uchyla się § 9 ust. 3-6

14)

§ 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Odpady niebezpieczne - przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, itp.),
zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, opakowania po środkach ochrony roślin itp.
odbierane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wymienionym w §
8 pkt. 8;
15)

§ 11 ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego mycia pojemników na odpady, nie
rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
16)

uchyla się § 11 ust. 3 pkt 4-6

17)

§ 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dla zabudowy jednorodzinnej przewiduje się worki w następujących kolorach:
18) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę,
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19) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale oraz odpady wielomateriałowe,
20) BIAŁY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane.
21) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.
22)

uchyla się § 13

23)

§ 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Właściciel ma zapewnić dojazd pojazdu asenizacyjnego w celu opróżnienia zbiornika.
24)

uchyla się § 16 ust. 1

25)

§ 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Zabezpieczenie nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta, a także lokali,
w których przebywają zwierzęta, w sposób uniemożliwiający niekontrolowane wydostanie się
zwierzęcia na zewnątrz .
26)

uchyla się § 20

27)

§ 22 otrzymuje brzmienie:

1. Wyznacza się obszary na terenie miasta i gminy Słubice podlegające obowiązkowej
deratyzacji:
1) tereny

zabudowane

budynkami

mieszkalnymi,

przemysłowymi,

gospodarczymi

i inwentarskimi na obszarach miasta Słubice oraz sołectw Pławidło, Golice, Nowy Lubusz,
Lisów, Drzecin, Stare Biskupice, Kunowice, Nowe Biskupice, Świecko, Rybocice, Kunice,
2) budynki mieszkalne na terenie osiedli oraz w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej wraz
z pomieszczeniami

przynależnymi

tj.

piwnice,

pomieszczenia

gospodarcze,

budynki

inwentarskie,
3) tereny obiektów produkcyjnych i usługowych, w tym sklepy, lokale gastronomiczne,
warsztaty,
4) budynki szkół i internatów,
5) obiekty służby zdrowia,
6) obiekty urzędów i instytucji.
2. Ustala się, że deratyzacja na obszarach, o których mowa w ust. 1 przeprowadzana będzie
raz w roku od dnia 1 października do 31 października.
1)

uchyla się § 23
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubuskiego.
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Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Krystyna Baczyńska
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