
UCHWAŁA NR II/9/2018
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/25/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454, ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Busku Zdroju, Rada Miejska w Stopnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/25/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica wprowadza się 
następujące zmiany:

1. w § 2 dodaje się pkt. 14, 15, 16 w następującym brzmieniu:

14) odpadach budowlano – rozbiórkowych - należy przez to rozumieć odpady pochodzące z remontów, 
budów i rozbiórek, na które nie uzyskano pozwoleń na budowę lub nie podlegają zgłoszeniu do 
administracji budowlano – architektonicznej

15) zmieszanych odpadach komunalnych - wszystkie odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie 
domowym, w którym nie segreguje się odpadów

16) pozostałości z segregacji - odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym, stanowiące 
resztki, których nie dało się zakwalifikować do żadnej z grup odpadów segregowanych (dotyczy 
gospodarstw domowych, w których segreguje się odpady).

2. § 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

3) zbieranie odpadów wymienionych w § 3 pkt 2) lit. a) i b) w sposób selektywny, w workach lub 
pojemnikach z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki dla poszczególnych frakcji:

- kolor niebieski – papier i tektura,

- kolor zielony – szkło,

- kolor żółty – opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale,

- kolor brązowy – odpady ulegające biodegradacji.

3. § 3 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie, odpadów zmieszanych oraz pozostałości z segregacji 
podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru, w wyznaczonych terminach.

4. § 7 ust. 3. otrzymuje brzmienie:
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3. Zmieszane odpady komunalne, pozostałości z segregacji oraz odpady biodegradowalne z terenu Gminy 
Stopnica

1) w okresie od kwietnia do października odbierane są:

a) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu;

b) w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

c) w zabudowie jednorodzinnej na terenie pozostałych miejscowości gminy – nie rzadziej niż raz na cztery 
tygodnie;

d) z koszy ulicznych -  w miarę potrzeb.

2) w okresie od listopada do marca odbierane są:

a) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

b) w zabudowie jednorodzinnej  - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie;

c) z koszy ulicznych -  w miarę potrzeb.

5. § 7 ust. 4. pkt 2) otrzymuje brzmienie:

2) odpady ulegające biodegradacji należy poddać procesowi kompostowania we własnym zakresie i na własne 
potrzeby w przydomowym kompostowniku lub oddać w worku koloru brązowego podczas zbiórki 
odpadów biodegradowalnych bądź oddać do pojemnika na odpady ulegające biodegradacji 
zlokalizowanego w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego: Wolica 
52a. O fakcie kompostowania w przydomowym kompostowniku, właściciel nieruchomości poinformuje 
Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia w deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6. § 7 ust. 4. pkt 3) otrzymuje brzmienie:

3) odpady:

a) zużyte baterie i akumulatory,

b) chemikalia,

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

d) opony,

e) odpady budowlano-rozbiórkowe, należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zlokalizowanego przy budynku administracyjnym w Wolicy 52a (siedziba Referatu 
Gospodarki Komunalnej);

7. w § 7 ust. 4 dodaje się pkt 6) w następującym brzmieniu:

6) Popiół:

a) można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego przy 
budynku administracyjnym w Wolicy 52a (siedziba Referatu Gospodarki Komunalnej),

b) można wystawić w miejsce umożliwiające ich łatwy odbiór podczas mobilnej (objazdowej) zbiórki 
popiołu, nie wcześniej niż 24 godziny przed ogłoszonym przez Urząd Miasta i Gminy terminem zbiórki.

8. § 7 ust 5. otrzymuje brzmienie:

5. Segregowane, niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałości z segregacji należy oddać 
podmiotowi wyłonionemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przez Gminę Stopnicę 
zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

9. w §13 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta 
i Gminy Stopnica określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-
Zdroju, dodatkowe obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, terminu jej 
przeprowadzenia.
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§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej

Danuta Szczepanik
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