
UCHWAŁA NR XXIV/195/2020
RADY GMINY TERESIN

z dnia 11 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr XVII/152/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 4 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku 
poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Sochaczewie, Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale nr XVII/152/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 roku 
poz. 15783) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Gmina Teresin przejmie obowiązki wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pojemniki lub worki do selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym, 
jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w przypadku przejęcia wyżej wymienionego obowiązku na mocy uchwały rady gminy, o której mowa 
w art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”;

2) § 6 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych, w miesiącu na jedną osobę musi przypadać 
nie mniej niż 60 l pojemności pojemnika, w związku z czym liczbę oraz wielkość pojemników 
należy dostosować do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz do ilości wytwarzanych 
odpadów, przy czym każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 120 l”;

3) § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów stosuje się pojemniki/worki odpowiadające 
warunkom określonym w niniejszym Regulaminie oznaczone następującymi kolorami:

1) niebieskim – papier, tektura,

2) żółtym – metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

3) zielonym – szkło,
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4) brązowym – odpady biodegradowalne.”;

4) w § 6 uchyla się ust. 6;

5) § 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) odpady selektywnie zbierane - odbierane są przez podmiot uprawniony nie rzadziej niż raz na 
8 tygodni lub można je samodzielnie przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK)”;

6) § 11 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) popiół należy samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK)”;

7) § 12 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odpady selektywnie zbierane – odbierane są przez podmiot uprawniony nie rzadziej niż raz na 
8 tygodni”.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Teresin

Bogdan Linard
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