
Uchwała Nr XXIII/172/2013 

Rady Gminy Czernikowo  

z dnia 8 maja 2013 r.  

zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Czernikowo 

Na podstawie art.  4  ustawy  z  dnia  13  września  1996 r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  

w  gminach  (Dz. U. z  2012 r.  poz. 391 ze zm.)  po  zasięgnięciu   opinii   Państwowego   Powiatowego  

Inspektora Sanitarnego w Toruniu uchwala się, co następuje: 

§ 1. W    uchwale    Nr   XXII/162/2013    z    dnia    20    marca    2013 r.    w     sprawie     regulaminu  

utrzymania   czystości    i    porządku    na    terenie    Gminy    Czernikowo    (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. 

 2013 r. poz. 1362) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać: 

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów, 

b) do punktów ich sprzedaży;" 

2) § 15 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„ 8)  meble   i   odpady   wielkogabarytowe    należy    przekazywać    do    punktu   selektywnego  

zbierania odpadów," 

3) § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9)  odpady    budowlane     i     rozbiórkowe     pochodzące     z     prowadzenia     drobnych    prac  

przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów," 

4) § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ § 16.1 Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do pozbywania się 

niesegregowanych   (zmieszanych)    odpadów    komunalnych    z    terenu    nieruchomości  -  co  

3 tygodnie. „ 

5) § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. 2    Właściciele     nieruchomości     niezamieszkałych     przez    mieszkańców     obowiązani  

są    do   p ozbywania   się   niesegregowanych   (zmieszanych)   odpadów    komunalnych   -   nie  

rzadziej niż co 4 tygodnie." 

6) § 1 7  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. 1.   Właściciele     nieruchomości,    obowiązani    są    do    pozbywania    się    z    terenu  

nieruchomości   segregowanych   odpadów   komunalnych   określonych   w   §   4   ust.   3   jako  

odpady suche (takie jak: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe) oraz szkła - co 8 tygodni." 

7) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. 2.   Właściciele     nieruchomości     obowiązani    są    do    pozbywania     się     z      terenu  

nieruchomości bioodpadów - od 01.05. do 30.09 co 2 tygodnie." 

8) w § 17 uchyla się ust. 10. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 3.  Uchwała    wchodzi   w    życie   po   upływie   14   dni     od    dnia   ogłoszenia    w     Dzienniku  

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy  

                                                                      mgr Jadwiga Padlewska 


