UCHWAŁA Nr XXII/256/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Białe Błota w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220,
Dz.U. z 2002r. Nr 62, poz.558, Dz.U.z 2002r. Nr 113, poz.984, Dz.U. z 2002r. Nr 162,
poz.1568, Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.
1568, Dz.U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974,
Nr 173, poz. 1218) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. z 2005 r. Nr
180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/454/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2006 r. w
sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust.6 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) 0,015m3 (15 l) na jednego mieszkańca danej nieruchomości/tydzień”
2) w § 9 uchyla się ust. 2.
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Białe Błota
Marek Sampławski

Uzasadnienie
Utrzymanie czystości i porządku w gminach naleŜy do zadań własnych gminy. Rada
Gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego terenowego państwowego inspektora sanitarnego
ustala, w drodze uchwały szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy. Wprowadzona zmiana w regulaminie dotycząca zwiększenia objętości odpadów
komunalnych zmieszanych, wytwarzanych w ciągu tygodnia przez jednego mieszkańca z 10 l
na 15 l podyktowana jest faktyczną ilością odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca
w ciągu tygodnia. Minimalna pojemność urządzeń do zbierania odpadów komunalnych
zmieszanych nie była dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów na nieruchomości. Na
terenie gminy Białe Błota nadal prowadzona jest segregacja odpadów (plastik, szkło,
makulatura) w pojemnikach typu dzwony. Teren, gdzie ustawione są te pojemniki stały się
miejscem nielegalnego pozbywania się odpadów komunalnych oraz budowlanych. Koszty
związane z porządkowaniem tych miejsc z roku na rok są wyŜsze. Pozbywanie się odpadów
komunalnych w ten sposób jest dowodem na to, Ŝe pojemność pojemników na odpady
zmieszane jest zbyt mała. Dotyczy to zwłaszcza nieruchomości, na których zamieszkuje
więcej osób. PodwyŜszenie średniej objętości odpadów komunalnych zmieszanych,
wytworzonych w ciągu tygodnia przez jednego mieszkańca zobliguje mieszkańców gminy do
dostosowania pojemności pojemnika do ilości produkowanych na posesji odpadów
komunalnych.
Natomiast zmiana postanowień regulaminu polegająca na wykreśleniu moŜliwości
odbioru z nieruchomości odpadów komunalnych z częstotliwością 1 raz w miesiącu
spowodowana była wymaganiami sanitarnymi. Zmieszane odpady komunalne magazynowane
w pojemniku przez okres 1 miesiąca nie nadają się do segregacji prowadzonej przez
przedsiębiorców.
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