
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/255/17 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 1 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok 

Na podstawie art. 4 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 

z 2016r. poz. 250 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Gorzowie Wlkp. uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXX/224/17  Rady Gminy Santok z dnia 29.03.2017 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok wprowadza się następujące zmiany: 

1. §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

§ 11. 2. W zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej zapewnia się możliwość pozbywania się 

zwiększonej ilości nagromadzonych odpadów komunalnych poprzez zapewnienie ich odbioru przez 

odbierającego odpady komunalne, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, 

w dni robocze, w okresie tygodnia poprzedzającego i następującego bezpośrednio po Świętach Bożego 

Narodzenia oraz Wielkanocy. 

2. §11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

§ 11. 3. W okresie pomiędzy 15 października a 15 listopada zapewnia się możliwość pozbywania się 

zwiększonej ilości odpadów komunalnych nagromadzonych na cmentarzach poprzez udostępnienie 

cmentarzom zwiększonej liczby pojemników na zmieszane odpady komunalne oraz zapewnienie ich odbioru 

przez odbierającego odpady komunalne. 

3. §11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

§ 11. ust. 4. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych 

i zielonych ze wszystkich rodzajów nieruchomości: 

1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października, na terenach miejskich – raz w tygodniu, 

2) w okresie od 1 kwietnia do 31 października, na terenach wiejskich – raz na dwa tygodnie, 

3) w okresie od 1 listopada do 31 marca na całym obszarze – raz w miesiącu 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Celowego Gmin MG-6 w zakresie określonym 

statutem Związku Celowego Gmin MG-6. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
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