UCHWAŁA NR XXXVI/179/17
RADY GMINY ŁUBNICE
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice.
Na podstawie art. 4 oraz art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)
w związku
z pozytywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie wyrażoną w piśmie SE Ia –
4242/31/17 z dnia 02.11.2017 roku Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie: ,,1. Na terenie Gminy Łubnice selektywnie zbiera się następujące
frakcje odpadów komunalnych:
1) papier,
2) szkło,
3) metale,
4) tworzywa sztuczne,
5) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) zużyte opony,
11) odpady zielone,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
13) opakowania po środkach ochrony roślin.
2. Odpady określone w ust. 1 odbierane winny być w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi
rodzajami odpadów”.
2. § 6 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: ,,5. Na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów pojemniki na
odpady winny być wykonane w następującej kolorystyce:
1) w kolorze niebieskim, z napisem ,,Papier”, z przeznaczeniem na frakcje odpadów, w skład której wchodzą
odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
2) w kolorze zielonym, z napisem ,,Szkło”, z przeznaczeniem na frakcję odpadów, w skład której wchodzą
odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
3) w kolorze żółtym, z napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne”, z przeznaczeniem na frakcję odpadów, w skład
której wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpadyopakowaniowe wielomateriałowe,
4) w kolorze brązowym z napisem ,,Bio”, z przeznaczeniem na frakcję odpadów ulegających biodegradacji,
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”.
3. W § 10 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: ,,2) papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne należy zbierać
w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru udostępniać przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne”,
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4. W § 11 pkt 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie: ,,3) papier – co najmniej raz na miesiąc ,
4) szkło, metale i tworzywa sztuczne – co najmniej raz na miesiąc,”
5. W § 15 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: ,, 5. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy
mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące do rasy uznawanej za agresywną, tylko na
smyczy i w kagańcu.”
6. § 17 otrzymuje następujące brzmienie: ,, 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowania gospodarcze,
2) obiekty handlowe branży spożywczej,
3) magazyny żywności i płodów rolnych,
4) gospodarstwa rolne i hodowlane,
5) zakłady przetwórstwa żywności.
2. Obowiązkową deratyzację wykonuje się dwa razy do roku w terminach:
1) od 1 do 30 kwietnia,
2) od 1 do 30 listopada.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Łubnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Komasara
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