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 BR.0007.44.2016

UCHWAŁA NR XXI/193/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr VI/61/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 250), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 446), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 
W Uchwale nr VI/61/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk:
- § 1. pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub 

przyjmowania przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany na 
terenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, przy ul. Kilińskiego 15 odpadów 
komunalnych co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, 
zużyte baterie i  akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlano-rozbiórkowe, stanowiące 
odpady komunalne”,

- § 3. ust. 2 pkt 6 i 9 wykreśla się,
- § 6. ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „za zgodą gminy dopuszcza się stosowanie pojemników i 

worków w innych kolorach”.
- § 6. ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Na pojemnikach i workach, o których mowa w ust. 1, umieszcza się 

w widocznym miejscu niezmywalną naklejkę lub trwały napis wykonany pogrubioną czcionką o 
wielkości minimum 130 pkt:

1) „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” – w przypadku pojemnika na odpady określone ust. 2 pkt 
1,

2) „SZKŁO” – w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 2,
3) „ODPADY ZIELONE/POPIOŁY” – w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 3,
4) „ODPADY ZMIESZANE” – w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 4”.

- § 9. otrzymuje brzmienie: „Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu 
nieruchomości komunalnych odpadów zmieszanych w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w 
pojemnikach i przekazanie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej 
prowadzonego przez Burmistrza Czerska, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Czersku: http://czersk.pl/gospodarka-odpadami-komunalnymi/rejestr-dzialalnosci-
regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow/”.

- § 10. ust. 1 pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie: „przeterminowane leki należy dostarczyć do PSZOK, 
zlokalizowanego na terenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, przy ul. Kilińskiego 
15”,
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- § 10. ust. 1 pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie: „pozostałe odpady niebezpieczne, tj. przeterminowane 
chemikalia, opakowania po farbach, klejach, rozpuszczalnikach, aerozole, środki czyszczące, 
wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także 
lampy fluorescencyjne i akumulatory do PSZOK, zlokalizowanego na terenie Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, przy ul. Kilińskiego 15”.

- § 10. ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
pochodzącego z gospodarstw domowych:

a) do PSZOK zlokalizowanego na terenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, przy 
ul. Kilińskiego 15 lub RIPOK ZZO Nowy Dwór, Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice,

b) podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,”
- § 11. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Właściciele nieruchomości niepodłączonych do systemu 

kanalizacji sanitarnej oraz nieposiadający przydomowych oczyszczalni ścieków, obowiązani są do 
pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie 
dopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący 
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.”.

- dodaje się § 11. ust. 3: „Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez 
właścicieli nieruchomości i osoby nie posiadające stosownych uprawnień”.  

§ 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.

Przewodniczący Rady 

Grzegorz Kobierowski
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Uzasadnienie
Zmiana Uchwały nr VI/61/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk ma ułatwić mieszkańcom Gminy Czersk segregację 
odpadów komunalnych przez widoczne oznaczenie przez firmę pojemników/worków. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.


