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UCHWAŁA NR XXVII/207/13 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 21 marca 2013 r. 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Santok.  

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Santok uchwala:  

§ 1. W uchwale nr XXV/191/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok (Dz. Urz. Woj. Lub. Z 2012r., poz. 2922) 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu myciu przez przedsiębiorcę odbierającego odpady co 

najmniej jeden raz w roku w miesiącach letnich oraz naprawie i konserwacji ciągłej lub wymianie 

całkowicie uszkodzonych.”; 

2) § 6 otrzymuje brzmienie:  

„§ 6. Ustala się dla właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych minimalną pojemność 

pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, jeżeli z nich korzysta:  

1) nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 240 l,  

2) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 15 osób – w rozmiarze 2 x 240 l,  

3) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – w rozmiarze 1100 l,  

4) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – w rozmiarze 1100 l i 240 l,  

5) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób – w rozmiarze 1100 l i 2 x 240 l.”; 

3) § 7 otrzymuje brzmienie:  

„§ 7. Ustala się dla właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych minimalną pojemność 

pojemników (żółty, zielony, niebieski) przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów 

komunalnych dla każdego z rodzaju selektywnie zbieranych odpadów, jeżeli z nich korzysta:  

1) nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 120 l,  

2) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 240 l,  

3) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób – w rozmiarze 240 l i 120 l,  

4) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 40 osób – w rozmiarze 2 x 240 l.”; 

4) w § 11 uchyla się ust. 1  

5) § 16 otrzymuje brzmienie:  

„§ 16. 1. Wyznacza się obszary na terenie gminy Santok podlegające obowiązkowej deratyzacji:  

1) tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, przemysłowymi, 

gospodarczymi i inwentarskimi na obszarach wsi Wawrów, Janczewo, Gralewo, Czechów, 

Santok, Płomykowo, Stare Polichno, Nowe Polichno, Mąkoszyce Baranowice, Lipki Wielkie, 

Lipki Małe, Górki, Jastrzębnik, Ludzisławice,  
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2) tereny obiektów produkcyjnych i usługowych, w tym sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty,  

3) budynki placówek oświatowych,  

4) obiekty służby zdrowia,  

5) obiekty urzędów i instytucji.  

2. Ustala się, że deratyzacja na obszarach, o których mowa w ust. 1 przeprowadzana będzie dwa 

razy w roku w następujących terminach:  

1) od dnia 1 kwietnia do dnia 15 kwietnia,  

2) od dnia 15 października do dnia 31 października.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  
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