
U C H W A L A Nr XXXIII156/2017 

RADY GMINY GZY 


z dnia 29 grudnia 2017 r. 


w sprawie uchwaleoia regulaminu utrzymaoia czystosci i porz~dku oa terenie 
gminy Gzy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku 0 samorZi!dzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 4 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach (tj.: Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1289), po zasiygniyciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego, uchwala siy, co nastypuje: 

§l. 

Uchwala siy regulamin utrzymania czystosci i porz'ldku na terenie gminy Gzy stanowi'lcy 
za1'lcznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2. 

Traci moc uchwala Nr XXXI/146/2017 Rady Gmioy Gzy z dnia 29listopada 2017r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porz'ldku na terenie gminy Gzy (Dz. Urz. Woj. 
Maz., z 2017r. poz. 11765). 

§ 3. 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Gzy. 

§ 4. 

Uchwala podlega ogloszeniu: 
I) na tablicach informacyjnych w solectwach Gminy Gzy, 
2) na tablicy informacyjnej w Urzydzie Gminy Gzy, 
3) na stronie internetowej Gminy Gzy. 

§ 5. 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

PRZEWODNICZACY 
RADY 
~cn ((!e/, 

Leon Pytel 





Zal/!cznik 
do Uchwaly Nr XXXIII15612017 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 29 grudnia 2017 r. 

Regulamin utrzymania czystosci i porz~dku 
na terenie gminy Gzy 

ROZDZIALI 

POSTANOWIENIA OGOLNE 
§1. 

Regulamin okresla szczeg610we zasady trzymania czystosci i porzlldku na terenie gminy 
Gzy. 

ROZDZIAL2 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZl\DKU 

NA TERENIE NIERUCHOMOSCI 


§ 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystosci 1 pOrZlldku na terenie nieruchomoSci 
obejmujll: 

1) 	 prowadzenie selektywnego zbierania odbierania odpad6w komunalnych 
powstalych na terenie nieruchomosci: 
a) papieru, 
b) szkla, 
c) tworzyw sztucznych, 
d) metali, 
e) odpad6w ulegajllcych biodegradacji zielonych i kuchennych, 
t) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
g) odpady budowlane i rozbi6rkowe stanowillce odpady komunalne 
h) chemikali6w i przeterminowanych lek6w, 
i) zuZytych baterii i akumulator6w, 
j) zuZytego sprzl(tu elektrycznego i elektronicznego, 
k) zuzytych opon; 

2) uprzlltanie bIota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z cZl(sci nieruchomosci 
s~cych do uzytku publicznego tj. chodnik6w przylegajllcych bezposrednio do 
nieruchomosci; 

3) mycie i naprawl( pojazd6w samochodowych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi zgodnie z § 4; 





4) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiybiorcy odpad6w 
komunalnych, w spos6b opisany w niniejszym Regulaminie; 

5) 	 zbieranie odpad6w nie podlegaj~cych selekcji do pojemnik6w 0 wielkosci i liczbie 
uzaleznionej od liczby mieszkanc6w nieruchomosci w spos6b opisany w niniejszym 
Regulaminie; 

6) 	 przekazywanie odpad6w zebranych selektywnie i pozostaJ:ych zmieszanych 
przedsiybiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczonym 
wlaScicielom nieruchomosci; 

7) 	 realizacjy innych obowi~zk6w okreslonych w Regulaminie. 

§ 3. 
Uprz",tanie blota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z cZysci nieruchomosci sluz",cych do 
uZytku publicznego tj. chodnik6w przylegaj",cych bezposrednio do nieruchomosci powinno bye 
realizowane poprzez odgamiycie sniegu i lodu w miejsce nie powoduj",ce zak16cen ruchu 
pieszych lub pojazd6w tj. poza chodnikiem lub drog"" dokonuje siy: 

1) do godziny 7.00 ranD (w przypadku powstania w godzinach nocnych), 
2) niezwlocznie (w przypadku powstania w godzinach od 7.00 do 20.00); 

§4. 
Mycie i naprawa pojazd6w samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi s~ 
dozwolone: 

1) na terenie nieruchomosci niesluZ",cej do uZytku publicznego tylko pod warunkiem, 
ze powstaj",ce scieki odprowadzane s'" do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone 
w szczelnych zbiomikach bezodpJ:ywowych, po uprzednim ich przejsciu przez 
lapacz oleju i odstojnik. W szczeg61nosci scieki takie nie mog", bye odprowadzane 
bezposrednio do sztucznych zbiomik6w wodnych, w6d powierzchniowych 
lub do ziemi; 

2) 	 na terenach sluZ",cych do uZytku publicznego tylko w miejscach do tego 
przygotowanych i specjalnie oznaczonych. 

§ 5. 
Naprawa pojazd6w samochodowych poza warsztatami samochodowymi moze odbywae siy 
wyl",cznie pod nastypuj",cymi warunkami: 

1) naprawa pojazd6w samochodowych dotyczy drobnych napraw; 
2) naprawa nie bydzie zanieczyszczac srodowiska; 
3) gromadzenie powstaj",cych odpad6w odbywae siy bydzie w pojemnikach do tego 

przeznaczonych; 
4) naprawa pojazd6w samochodowych nie stwarza uci~liwosci dla wlaScicieli 

s~iednich posesji. 

§ 6. 
1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe nie wymagaj",ce odrybnych ur~dzen do 
zbierania, nalezy gromadzic je odrybnie od pozostaJ:ych odpad6w komunalnych. Mog", bye 
one odbierane sprzed posesji jeden raz w roku, w terminie podanym do wiadomosci 
mieszkarlc6w z odpowiednim wyprzedzeniem, jednilie po zgloszeniu do urzydu gminy 





chyci oddania takiego odpadu. W ka.zdym innym tenninie mebli i innych odpad6w 
wielkogabarytowych mOilla pozbye siy przez dostarczenie ich do Punktu Selektywnej 
Zbi6rki Odpad6w Komunalnych w Gzach. 
2. Odpady wielkogabarytowe odbierane sprzed posesji musz~ bye wystawione do drogi 
publicznej. 


§ 7. 

1. Odpady budowlane i rozbi6rkowe stanowi~ce odpady komunalne dopuszcza siy do 
wykorzystania i zagospodarowania na wlasnej dzialce, siedlisku (np. jako podsypka pod 
utwardzenie wjazdu, chodnika, pod plyty podjazdow~ do gara.zu) b~di: do utwardzenia 
lub naprawy zniszczonych dr6g 0 nawierzchni gruntowej po wczesniejszym uzgodnieniu 
z wlaScicielem lub zar~dc~ drogi. W pozostalych przypadkach odpady budowlane 
i rozbi6rkowe stanowi~ce odpady komunalne, mus~ zostae przekazane do punktu 
selektywnej zbi6rki. 

2. Ogranicza siy roczn~ ilose oddawanych odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych 
stanowi~cych odpady komunalne 0 ilosci nie przekraczaj~cej 300 kg na jednego mieszkailca 
gmmy. 

§ 8. 
Przetenninowane leki nalezy wydzielie ze strumienia odpad6w komunalnych i przekazywae 
je do przeznaczonych na ten cel pojemnik6w usytuowanych w osrodkach zdrowia na terenie 
gminy Gzy b~i: zwracae bezplatnie do aptek, sk~d byd~ odbierane systematycznie (nie 
dopuszczaj~c do przepelnienia pojemnik6w) przez przedsiybiorcy posiadaj~cego stosowne 
zezwolenia na odbieranie tego typu odpad6w. 

§ 9. 
ZuZyte baterie i akumulatory,jak r6wniez zuzyty sprzyt elektryczny i e1ektroniczny, nalezy 
wydzielie ze strumienia odpad6w komunalnych i przekazywac do gminnego punktu 
selektywnej zbi6rki b~di: zwracac bezplatnie do sklep6w zajmuj~cych siy sprzed~ 
powyzszych artykul6w. Zuzyte baterie mozna wrzucac do specjalnie oznakowanych 
pojemnik6w rozmieszczonych w plac6wkach oswiatowych. 

ROZDZIAL3 

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOSC POJEMNIKOW PRZEZNACZONYCH 


DO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOSCI 

ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZlVIIESZCZANIA TYCH 


POJEMNIKOW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, 

PORZ4DKOWYM I TECHNICZNYM 


§ 10. 
WlaSciciel nieruchomosci zapewnia utrzymanie czystosci i po~dku na terenie 
nieruchomosci poprzez zbieranie odpad6w w specjalistycznych pojemnikach, workach 
i kontenerach na odpady 0 odpowiedniej pojemnosci, uwzglydniaj~c czystotliwose i spos6b 
pozbywania siy odpad6w z nieruchomosci. 





§ 11. 

1. Pojemniki sluz~ce do odbierania odpad6w komunalnych powinny bye utrzymywane 
w odpowiednim stanie sanitarnym porz~dkowym i technicznym. 
2. Wlasciciel nieruchomosci, na kt6rej zamieszkuj~ mieszkailcy, oblicza ich ilose 
w zaleznosci od ilosci os6b zamieszkuj~cych nieruchomose zgodnie z wypelnion~ 

deklaracj~ oraz cZystotliwosci odbierania odpad6w. 
3. 	 Odpady komunalne nalezy gromadzie w workach, pojemnikach lub kontenerach 
o minimalnej pojemnosci, uwzglydniaj~c nastypuj~ce normy: 

1) dla budynk6w mieszkalnych nie mniej niz 30 1 na mieszkailca, 
2) dla szk61 wszelkiego typu 3 1 na kaZdego ucznia i pracownika, 
3) dla zlobk6w i przedszkoli 31 na kaZde dziecko i pracownika, 
4) dla lokali handlowych 50 1 na kaZde 10m2 powierzchni calkowitej, jednak 

co najmniej jeden pojemnik 120 1 na lokal, 

5) dla punkt6w handlowych poza lokalem 50 1 na kai:dego zatrudnionego, jednak 


co najmniej jeden pojemnik 1201 na kai:dy punkt, 

6) dla lokali gastronomicznych 20 I najedno miejsce konsumpcyjne, 

7) dla ulicznych punkt6w szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 1201, 

8) dla zaklad6w rzemieslniczych, uslugowych i produkcyjnych w odniesieniu 


do pomieszczen biurowych i socjalnych pojemnik 120 I na kai:dych 10 pracownik6w, 
9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystosci 

wymagane jest r6wniez ustawienie na zewn~trz, poza lokalem, co najmniej jednego 
pojemnika na odpady. 

4. Odpady komunalne zmieszane (gromadzone w spos6b nieselektywny), powstaj~ce na 

terenie nieruchomosci winny bye gromadzone w pojemnikach 0 pojemnosci : 1201,2401 

i 1100 llub w workach 0 pojemnosci od 60 1 do 120 L 

5. Do selektywnego zbierania odpad6w nalezy stosowae: 

1) worki 0 pojemnosci do 1201 oznaczone odpowiednio kolorami w stosunku do kaZdego 

rodzaju odpadu zbieranego selektywnie: 


a) w worku z6ltym (120 	1) nalezy gromadzie: plastik, tworzywa sztuczne i metale, 
a w szczeg61nosci : pozbawione nakrytek plastikowe butelki po napojach, nakrytki, 
o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania 
po produktach spozywczych, opakowania wielomaterialowe (kartony po mleku lub 
soku), opakowania po srodkach czystosci (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. 
szamponach, pascie do zyb6w), plastikowe torby, worki, reklam6wki, inne folie, 
aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, foliy aluminiow~, 
metale kolorowe, kapsle, nakrytki od sloik6w, zabawki (zabawki z tworzywa 
sztucznego, 0 ile nie s~ wykonane z trwale pol~czonych kilku surowc6w), opakowania 
powinny bye opr6znione i zgniecione; 

b) 	w worku zielonym (120 1) naleZy gromadzie: szklo opakowaniowe ( bezbarwne 
i kolorowe), a w szczeg61nosci: butelki i sloiki po napojach i zywnosci (w tym butelki 
po napojach alkoholowych i olejach roslinnych), szklane opakowania po kosmetykach 
( 0 He nie s~ wykonane z trwale pol~czonych kilku surowc6w); 





c) w worku niebieskim (120 1) nalezy gromadzie: suchy i niezanieczyszczony papier, 
tektury, a w szczeg61nosci: opakowania z papieru, karton, tektury ( takze falisUl), 
katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, 
zadrukowane kartki, zeszyty i ksi¥ki, papier pakowy, torby i worki papierowe, 

d) 	 w worku br(JZowym (60 1) nalezy gromadzic odpady biodegradowalne: zielone 
i kuchenne, a w szczeg61nosci: odpadki warzywne i owocowe ( w tym obierki), galyzie 
drzew i krzew6w, skoszon~ trawy, liscie, kwiaty, trociny i kory drzew, resztkijedzenia 

2) pojemniki na odpady zmieszane resztkowe powstale w wyniku segregacji, 
z wyl~czeniem odpad6w niebezpiecznych (popi61, rzeczy wykonane z trwale 
pol~czonych kilku surowc6w). 

6. Prowadzenie selektywnego zbierania powstaj~cych w gospodarstwach domowych: 
przeterminowanych lek6w i chemikali6w (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), 
zuZytych baterii i akumulator6w, zuzytego sprzytu elektrycznego i elektronicznego, mebli 
i innych odpad6w wielkogabarytowych, odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych, zuZytych 
opon, tekstyli6w, polega na wydzieleniu ze strumienia odpad6w komunalnych 
poszczeg61nych frakcji. 
7. KaZda nieruchomose, na kt6rej powstaj~ odpady komunalne, winna bye wyposaZona 
przynajmniej w jeden pojemnik na odpady zmieszane i w worki do selektywnej zbi6rki 
odpad6w. 
8. Ilose pojemnik6w i work6w oraz ich pojemnose winna bye uzalezniona od charakteru 
nieruchomosci oraz liczby os6b j~ zamieszkuj~cych b~dz z niej korzystaj~cych. 

§ 12. 
1. Pojemniki i worki do zbierania odpad6w powinny bye zlokalizowane w miejscach latwo 
dostypnych, zar6wno dla ich uZytkownik6w, jak i dla pracownik6w przedsiybiorcy 
odbieraj~cego odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci, w spos6b niepowoduj~cy 
nadmiemych uci¥liwosci i utrudnien dla mieszkanc6w nieruchomosci lub os6b trzecich. 
2. Pojemniki do zbierania odpad6w powinny bye utrzymywane w czystosci. Pojemnik jak 
i worek nie powinien bye uszkodzony. 

ROZDZIAL4 

CZF;STOTLIWOSC POZBYW ANIA SIF; ODPADOW KOMUNALNYCH 


I NIECZYSTOSCI CIEKL YCH Z TERENU NIERUCHOMOSCI ORAZ TERENOW 

PRZEZNACZONYCH DO UZYTKU PUBLICZNEGO 


§ 13. 
WlaSciciele nieruchomosci obowi(JZani s~ do pozbywania siy odpad6w komunalnych 
i nieczystosci cieklych z terenu nieruchomosci w spos6b systematyczny, gwarantuj~cy 

zachowanie czystosci i porz~dku na nieruchomosci. 

§ 14. 
1. 	 Ustala siy nastypuj~c~ cZystotliwose odbioru odpad6w komunalnych z terenu 

nieruchomosci zamieszkalych: 





I) 	 z obszar6w zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej, zgodnie z zawart~ 
przez Gminy z Przedsiybiorc~ umow~ na odbieranie odpad6w komunalnych, jednak nie 
rzadziej niz: 
a) odpady zmieszane (niesegregowane) gromadzone w pojemnikach - jeden raz 

wmiesi~cu, 

b) odpady segregowane zbierane w workach: metal i tworzywa sztuczne - jeden raz w 
mleSl~CU, 

c) 	 odpady segregowane zbierane w workach: papier, szklo - jeden raz na dwa 
mICSl~ce, 

d) odpady biodegradowalne - jeden raz w miesi~cu, 
2) opr6i:nianie pojemnik6w przeznaczonych na selektywn~ zbi6rky, stoj~cych na terenach 

przeznaczonych do uzytku publicznego - jeden raz w miesi~cu. 
2. 	 Terminy odbioru poszczeg6lnych rodzaj6w odpad6w by~ corocznie podawane 

do wiadomosci publicznej w spos6b zwyczajowo przyjyty i na stronie internetowej 
www.gminagzy.pl. 

§ 15. 
1. Ustala siy, ze w ramach uiszczanej oplaty z tytulu gospodarowania odpadami komunalnymi 
prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany 
na dzialce nr ewidencyjny 6113 polozonej w obrybie geodezyjnym Gzy, gm. Gzy, do kt6rego 
wlasciciele nieruchomosci polozonych na terenie gminy Gzy mog~ dostarczac nastypuj~ce 
odpady komunalne: 

1) odpady budowlane i rozbi6rkowe stanowi~ce odpady komunalne , 

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

3) zuzyty sprzyt elektryczny i elektroniczny, 

4) male opony samochodowe, 

5) zuZyte baterie i akumulatory, 

6) odpady zie1one. 


2. przeterminowane leki nalezy wydzielic ze strumienia odpad6w komunalnych i przekazywac 
je do przeznaczonych na ten cel pojemnik6w usytuowanych w osrodkach zdrowia na terenie 
gminy Gzy b~dz zwracac bezplatnie do aptek, sk~d byd~ odbierane systematycznie (nie 
dopuszczaj~c do przepelnienia pojemnik6w) przez przedsiybiorcy posiadaj~cego stosowne 
zezwolenia na odbieranie tego typu odpad6w. 

§ 16. 
WlaSciciele nieruchomosci sluz~cych do uzytku publicznego, zobowi~ani s~ do wlaSciwego 
zagospodarowania odpad6w powstaj~cych na ich terenie, w tym odpad6w zielonych 
powstaj~cych przy pielygnacji zieleni, poprzez ustawienie odpowiedniej ilosci koszy ulicznych 
na odpady i ich opr6zniania z CZystotliwosci~ zapobiegaj~c~ przepelnieniu. 

§ 17. 
WlaSciciele sklep6w, punkt6w gastronomicznych lub uslugowych obowi~ani s~ do ustawienia 
koszy na odpady przed UZytkowanymi lokalami i zapewnienia ich opr6zniania z czystotliwosci~ 
zapobiegaj~c~ ich przepelnieniu, nie rzadziej jednak nizjeden raz w miesi~cu. 
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§ 18. 
1. 	 Ustala si~ nast~puj~c~ cz~stotliwose odbioru nieczystosci cieklych: 

1) 	 opr6Znianie zbiornik6w bezodplywowych i oczyszczalni przydomowych odbywa si~ 
na podstawie zam6wienia zlozonego przez wlasciciela nieruchomosci do podmiotu 
uprawnionego, z kt6rym podpisal umow~; 

2) 	 cz~stotliwose opr6zniania zbiornik6w bezodplywowych oraz oczyszczalni 
przydomowych (z osad6w sciekowych) wynika z ich eksploatacji. 

2. 	 Zabrania si~ wylewania zawartosci zbiomik6w bezodplywowych na teren nieruchomosci 
(uzyZnianie ogr6dk6w przydomowych, trawnik6w) do row6w odwadniaj~cych 

i przydroznych, zbiomik6w wodnych , kanalizacji deszczowych, na ulice. 

ROZDZIAL5 

INNE WYMAGANIA WYNIKAJl\CE Z WOJEWODZKIEGO PLANU 


GOSPODARKI ODPADAMI 


§ 19. 
1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone, bioodpady, pozostalosci z sortowania 
i pozostalosci po procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania przeznaczone 
do skladowania mog~ bye zagospodarowane wyl~cznie w ramach regionu gospodarki 
odpadami. 
2. Odpady mog~ bye przekazywane do instalacji zast~pczych poza regionem, wyl~cznie pod 
warunkiem wolnych mocy przerobowych w instalacjach regionalnych i zast~pczych 

funkcjonuj~cych na obszarze regionu. 

ROZDZIAL6 
OBOWIl\ZKI OSOB UTRZYMUJl\CYCH ZWIERZI!;TA DOMOWE 

§ 20. 
1. Osoby utrzymuj~ce zwierz~ta domowe s~ zobowi~e do zachowania bezpieczenstwa 
i srodk6w ostroZnosci, zapewniaj~cych ochron~ przed zagrozeniem lub uci~zliwosci~ dla ludzi 
oraz przed zanieczyszczeniem teren6w przeznaczonych do uzytku publicznego. 
2. Osoby utrzymuj~ce psy oraz inne zwierz~ta domowe s~ zobowi~ane do usuwania 
zanieczyszczen spowodowanych przez nie na terenach przeznaczonych do wsp61nego uzytku. 

§ 21. 
Utrzymuj~cy zwierz~ta domowe zobowi~i s~ do sprawowania nad nimi wlasciwej opieki, 
a w szczeg61nosci nie pozostawiania ich bez dozoru. 

ROZDZIAL7 
WYMAGANIA ODNOSNIE UTRZYMYW ANIA ZWIERZl\ T GOSPODARSKICH 


NA TERENACH WYLl\CZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKZE 

ZAKAZU ICH UTRZYMYW ANIA NA OKRESLONYCH OBSZARACH LUB 


W POSZCZEGOLNYCH NIERUCHOMOSCIACH 




------------------_.. 



§ 22. 


Zabrania siy utrzymywania zwierz~t gospodarskich na terenach wyl~czonych z produkcji 
rolniczej, takich jak: zabudowa mieszkaniowa, letniskowa, uslugowa i produkcyjna. 

ROZDZIAL8 

OBSZARY PODLEGAJl\CE OBOWIl\ZKOWEJ DERA TYZACJI ORAZ TERMINY 


JEJ PRZEPROWADZANIA 


§ 23. 
1. Obowi~owej deratyzacji podlegaj~: 

1) tereny zabudowane budynkami wielorodzinnymi, 
2) tereny uzytecznosci publicznej, 
3) tereny zaklad6w przemyslu spoZywczego, 
4) tereny plac6wek handlu rolno - spozywczego, 
5) tereny plac6wek gastronomicznych. 

2. Deratyzacjy przeprowadza siy corocznie w grudniu, 0 ile na obszarach objytych obowi~iem 
jej przeprowadzania stwierdzono wystypowanie gryzoni. 

ROZDZIAL9 

POSTANOWIENIA KONCOWE 


§ 24. 

1. 	 Wszelkie nieprawidlowosci dotycz~ce stanu czystosci i porz~dku na terenie gminy Gzy 
moma zglaszac do tutejszego Urzydu Gminy. 

2. 	 Ur~d Gminy Gzy bydzie inicjowal dzialania, jak r6wniez bydzie popieral inicjatywy 
mieszkanc6w maj~ce na celu poprawy czystosci i porz~dku oraz nalezytego stanu 
sanitarno higienicznego i estetycznego gminy. 
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Uzasadnienie 

do uchwaly Rady Gminy Gzy Nr XXXIII156120 17 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017r 
. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porz'!dku na terenie gminy Gzy. 

W dniu 1 lipca 2017r. weszlo w zycie Rozporz,!dzenie Ministra Srodowiska z dnia 
29 grudnia 2016r. w sprawie szczegolowego sposobu selektywnego zbierania wybranych 
frakcji odpadow (Dz. U. z 2017r., poz. 19). Rozporz,!dzenie wprowadza selektywn,! zbiorky 
odpadow komunalnych z podzialem na frakcje: papier, szklo, metale, tworzywa sztuczne oraz 
odpady ulegaj,!ce biodegradacji, ze szczegolnym uwzglydnieniem bioodpadow. 

Z uwagi na obowiC!Zek dostosowania regulaminu utrzymania czystosci i porz'!dku 
na terenie gminy Gzy do obowiC!Zuj,!cych przepisow nalezy podj,!c uchwaly zgodn,! 
z zapisami rozporz,!dzenia. 
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