UCHWAŁA NR 11.65.2019
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 12.96.2016 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września
2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne
Na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309,
1571, 1696, 1815) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce,
uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 12.96.2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r.
poz. 3737) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości poprzez
wydzielenie następujących odpadów:
a) szkło bezbarwne i kolorowe,
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,
c) papier i tektura,
d) tekstylia,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
g) zużyte opony,
h) przeterminowane chemikalia,
i) przeterminowane leki,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe,
l) bioodpady i odpady zielone,
m) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
2. § 3 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
3) Odpady komunalne zebrane
o następującej kolorystyce:

selektywnie

należy

gromadzić

w workach

lub

pojemnikach

a) żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na odpady metali,
w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
b) zielony z napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze
szkła, szkło białe i kolorowe,
c) niebieski z napisem „Papier” – z przeznaczeniem na odpady papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
d) brązowy z napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpadów zielonych.
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4) Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady oraz odpady zielone powinno się
w pierwszej kolejności poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, lub jeżeli
kompostowanie jest niemożliwe należy gromadzić w workach
lub pojemnikach koloru
brązowego i przekazać przedsiębiorcy świadczącemu usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie
gminy. Odpady zielone stanowiące odpad komunalny przyjmowane są również do Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
4. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej 1 raz w miesiącu, natomiast
w okresie od kwietnia do października 1 raz na tydzień z budynków wielolokalowych
i 1 raz
na 2 tygodnie z budynków jednorodzinnych,
b) segregowane odpady komunalne wymienione w § 2 pkt 2 lit. a, b i c - co najmniej 1 raz
w miesiącu,
c) tekstylia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
opony – co najmniej 1 raz w roku;
d) przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane chemikalia należy dostarczać do
Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
e) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy dostarczać
do Gminnego Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
f) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone –
co najmniej 1 raz w miesiącu, natomiast w okresie od kwietnia do października
1 raz na
tydzień z budynków wielolokalowych i 1 raz na 2 tygodnie z budynków jednorodzinnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karpiuk
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