UCHWAŁA Nr XXIII/257/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XI/133/19 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
w Gminie Czersk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. – Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z 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 2019 r., poz. 2010 ze zm.),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XI/133/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk dodaje się § 4a o treści:
„§ 4a.
1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, usuwanie odpadów z terenów, na których prowadzona jest działalność
(w szczególności handlowa, gastronomiczna, usługowa itp.), winno się odbywać codziennie,
niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu, do pojemników na odpady, którymi
dysponuje właściciel nieruchomości lub które zostały dostarczone przez przedsiębiorcę wpisanego
do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w Gminie, w ramach zawartej z nim umowy na odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów.
2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, gdzie prowadzona jest działalność spożywcza, gastronomiczna, a także odbywa się
handel detaliczny produktami spożywczymi, właściciele nieruchomości obowiązani są zapewnić,
własnym staraniem i na swój koszt, kosze na odpady komunalne wytwarzane przez
konsumentów/klientów tych miejsc, powstające w wyniku korzystania z oferowanej przez nie
sprzedaży towarów i usług. Wymaga się, aby kosze znajdowały się na terenie tych nieruchomości
lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie (po uzgodnieniu z właścicielem sąsiedniej nieruchomości),
w liczbie i pojemnościach zapewniających stałe utrzymanie tych nieruchomości oraz części
nieruchomości służących do użytku publicznego, bezpośrednio z nimi sąsiadujących, w czystości
i porządku. Ponadto opróżnianie tych koszy winno się odbywać przez właścicieli nieruchomości
codziennie lub w przypadku ich przepełnienia, niezwłocznie, do pojemników na odpady, którymi
dysponuje właściciel nieruchomości, na której prowadzi się tę działalność, w ramach umowy,
o której mowa w ust. 1.”.

§ 2.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Przytarski
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UZASADNIENIE
Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, na których prowadzona jest działalność
(w szczególności handlowa, gastronomiczna i usługowa), wymaga zapewnienia ze strony
przedsiębiorcy koszy na odpady wytwarzane przez konsumentów/klientów oraz dostosowania
częstotliwości opróżniania pojemników na odpady powstałe w tej działalności.
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