
UCHWAŁA NR XX/128/2020 
RADY GMINY GARDEJA 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gardeja 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) po zasięgnięciu 
opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Kwidzynie, Rada Gminy Gardeja uchwala,  
co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gardeja, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XLIII/259/18  Rady Gminy Gardeja z dnia 26 września 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gardeja (Dz. 
Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 4102). 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

   

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Zbigniew Duszyński 
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Załącznik 

do Uchwały Nr XX/128/2020 

Rady Gminy Gardeja  

z dnia 24 czerwca 2020 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

GMINY GARDEJA 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Gardeja. 

§2 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

1. Ustala się wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych obejmujące: 

1) Papier - w skład której frakcji wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

2) Metale – w skład której frakcji wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe 

z metali 

3) Tworzywa sztuczne – w skład której frakcji wchodzą odpady tworzyw sztucznych,  

w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, 

4) Szkło – w skład której frakcji wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe 

ze szkła 

5) Odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) Bioodpady, 

7) Popiół, 

8) Przeterminowane leki, 

9) Chemikalia, 

10) Zużyte baterie i akumulatory, 

11) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) Odpady budowlane i rozbiórkowe, 

14) Zużyte opony, 

2. Istnieje możliwość oddzielnego zbierania i pozbywania się na zasadach określonych  

w niniejszym Regulaminie następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

1) Odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  

w szczególności igieł i strzykawek, 

2) Odpadów tekstyliów i odzieży 
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3. Ustala się następujące warunki selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych: 

1) Papier - zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem 

„PAPIER”, 

2) Szkło -  zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem 

„SZKŁO” 

3) Odpady komunalne, o których stanowi ust.1 pkt 2),3) i 5) mogą być zbierane  

i odbierane łącznie, zbiera się je w pojemnikach koloru żółtego oznaczonego 

napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” , 

4) Bioodpady – zbiera się w pojemnikach koloru brązowego z napisem „BIO”, 

5) Popiół -  w skład tej frakcji wchodzą popioły z palenisk domowych, zbiera się  

w pojemnikach koloru szarego z napisem „POPIÓŁ”, 

6) Pozostałe odpady komunalne,  niewymienione w ust.1 – zmieszanie 

(niesegregowane) odpady komunalne  zbiera się w pojemnikach koloru czarnego  

z napisem „RESZTKOWE”. 

4. Oznakowania kolorystyczne oraz napisy określone w ust. 2 stosuje się także do worków 

używanych do zbierania poszczególnych frakcji odpadów. 

 

§3 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego 

przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Gminę Gardeja 

przyjmuje selektywnie zbierane: 

1) Papier 

2) Metale 

3) Tworzywa sztuczne 

4) Szkło 

5) Odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

6) Bioodpady 

7) Odpady niebezpieczne 

8) Przeterminowane leki i chemikalia 

9) Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł  

i strzykawek, 

10) Zużyte baterie i akumulatory 

11) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

12) Meble i inne odpady wielkogabarytowe 

13) Zużyte opony 

14) Odpady budowlane i rozbiórkowe 

15) Odpady tekstyliów i odzieży 

16) Popiół 

2. Zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, w tym godziny i dni otwarcia zamieszczone są na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gardeja. 
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§4 

Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego 

Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego należy uprzątać z częstotliwością zapobiegającą gromadzeniu się tych 

zanieczyszczeń, tak by nie powodowało to zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 

§5 

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, przy łącznym 

spełnieniu poniższych warunków: 

1) powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej lub 

zbiornika bezodpływowego, z którego będą usuwane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

2) mycie będzie się odbywało w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego,  

o utwardzonej, szczelnej powierzchni, 

3) używania środków ulegających biodegradacji,  

2. Dopuszcza się naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, przy 

łącznym spełnieniu poniższych warunków: 

1) czynności te nie będą powodowały zanieczyszczenia wód i gleby, 

2) powstające w tym zakresie odpady będą zagospodarowane w sposób zgodny  

z obowiązującymi przepisami prawa 

 

§6 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych 

1. Do zbierania odpadów komunalnych, stosuje się pojemniki lub worki oznaczone 

odpowiednim kolorem oraz odpowiednio oznakowane widocznym napisem określającym 

ich przeznaczenie, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

2. Pojemniki lub worki powinny być o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej  

i odpowiadać obowiązującym normom. 

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki szczelne z zamykanymi otworami wsypowymi, przystosowane do 

opróżniania sprzętem specjalistycznym pojazdów odbierających odpady, o pojemności: 

60 l, 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l  

2) kontenery szczelne z zamykanymi otworami wsypowymi o pojemności 7m
3 

i 10m
3
. 

3) kontenery odkryte o pojemności 7m
3
, 10m

3
, 20m

3
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4) do zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych stosuje się pojemniki umożliwiające zachowanie technicznych 

warunków odbioru tych odpadów, do zbierania odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych można stosować również worki typu big bag o pojemności nie 

mniejszej niż 500 l 

5) pojemniki przeznaczone do chemikaliów, leków oraz tekstyliów i odzieży 

6) pojemniki ustawiane przy drogach publicznych, na przystankach komunikacji miejskiej 

oraz na innych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego jako „kosze 

uliczne” o pojemności od 35 l do 105 l 

4. Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa jednorodzinna: 

a) pojemniki na odpady komunalne –  60 l  

b) worki na odpady komunalne –  60 l  

2) na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa wielorodzinna: 

a) pojemniki na odpady komunalne – od 1100 l lub kontener KP 7  

3) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:  

a) pojemniki na odpady komunalne – 60 l 

 

§7 

Warunki rozmieszczenia pojemników i worków oraz utrzymania pojemników  

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

1. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, na której wytwarzane są odpady 

komunalne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,  

a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. W przypadku, gdy na nieruchomości brak jest miejsca na rozmieszczenie 

pojemników, dopuszcza się ustawianie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, 

pod warunkiem uzyskania zgody właściciela tej nieruchomości. 

2. Pojemniki rozmieszcza się w sposób zapewniający swobodny dostęp podmiotowi 

odbierającemu odpady komunalne. 

3. Worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w miejscu 

ustawienia pojemników lub innym miejscu zapewniającym swobodny dostęp podmiotowi 

odbierającemu odpady komunalne. 

4. Jeśli miejsce ustawienia pojemników lub worków uniemożliwia swobodny do nich dostęp 

należy udostępnić pojemniki i worki przed 6.00 rano, lecz nie wcześniej niż 24 godziny 

przed wyznaczonym terminem odbioru, w sposób i w miejscu umożliwiającym swobodny 

dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. 

5. Pojemniki na odpady powinny być utrzymywane w należytym stanie sanitarnym  

i porządkowym  poprzez ich okresowe mycie i dezynfekcję, nie rzadziej jednak niż raz na 

6 miesięcy. 

6. Pojemniki na odpady powinny być utrzymywane w należytym stanie technicznym poprzez 

ich okresowe przeglądy, dokonywanie ich konserwacji oraz wymiany w przypadku 

uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze ich użytkowanie. 
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§8 

Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 

odpadów 

1. Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 

odpadów obejmuje: 

1) zabezpieczenie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przed niekorzystnym 

działaniem czynników atmosferycznych, w tym zalewaniem odpadów przez wody 

opadowe, czy też wiatrem  

2) niedopuszczania do zalegania odpadów poza pojemnikami lub workami luzem 

§9 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz w tygodniu z budynków 

wielolokalowych i raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

2) odpady metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych 

- dwa razy w miesiącu w okresie od czerwca do sierpnia, a w pozostałym okresie raz 

w miesiącu, 

3) opady szkła i papieru – raz na dwa miesiące, 

4) odpady popiołu – w okresie od listopada do marca – 2 razy w miesiącu, w pozostałym 

okresie, z wyjątkiem czerwca i sierpnia - raz w miesiącu, 

5) bioodpady – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień  

z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, a w okresie od listopada do marca raz na dwa 

tygodnie z budynków wielolokalowych i raz w miesiącu z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe- w przypadku nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy dwa razy w roku, w drugim i czwartym kwartale roku 

2. Częstotliwość opróżniania koszy ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego, a w szczególności chodnikach, placach, przystankach komunikacyjnych  

i zieleńcach, powinny być opróżniane co najmniej dwa razy w miesiącu lub częściej  

w miarę potrzeb.  

3. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) Odpady papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych 

wielomateriałowych oraz szkła należy zbierać w pojemnikach lub workach 

znajdujących się na nieruchomości, zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu  

i udostępnić podmiotowi odbierającemu odpady komunalne w terminie ustalonym  

w harmonogramie odbioru lub przekazywać bezpośrednio do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, 

2) Bioodpady należy zbierać w pojemnikach znajdujących się na nieruchomości, zgodnie 

z wymaganiami niniejszego Regulaminu i udostępnić podmiotowi odbierającemu 

odpady komunalne w terminie ustalonym w harmonogramie odbioru lub przekazywać 
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bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub 

gromadzić w przydomowych kompostownikach, zgodnie z wymogami niniejszego 

Regulaminu,  

3) Popiół należy zbierać w pojemnikach lub workach znajdujących się na nieruchomości, 

zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu i przekazywać bezpośrednio do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W miesiącach wrzesień – 

maj w przypadku nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy istnieje 

możliwość udostępnienia odpadów popiołu podmiotowi odbierającemu odpady 

komunalne w terminie ustalonym w harmonogramie odbioru, 

4) Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych 

pojemnikach zlokalizowanych w aptekach wskazanych przez Gminę Gardeja. Odpady 

te mogą być przekazywane przez mieszkańców również bezpośrednio do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

5) Chemikalia i zużyte opony przekazywane będą bezpośrednio przez mieszkańców do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

6) Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy 

przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r.  

o bateriach i akumulatorach (do podmiotu zbierającego te odpady bądź też umieszczać 

w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach 

użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Gardeja. Odpady te mogą być 

przekazywane przez mieszkańców również bezpośrednio do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, 

7) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych 

należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r.  

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zbierającemu zużyty sprzęt. 

Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców również bezpośrednio do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

8) Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w miejscu 

gromadzenia odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu 

ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru. 

Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców również bezpośrednio do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

9) Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera 

się na terenie nieruchomości w workach lub pojemnikach przeznaczonych do 

gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez podmiot odbierający 

odpady komunalne. Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców również 

bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

10) Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł  

i strzykawek mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

11) Odpady z tekstyliów i odzieży mogą być przekazywane do specjalnie oznakowanych 

pojemników znajdujących się na terenie gminy. Odpady te mogą być przekazywane 

przez mieszkańców również bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, 
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12) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach 

znajdujących się na nieruchomości, zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu  

i udostępnić podmiotowi odbierającemu odpady komunalne w terminach ustalonych  

w harmonogramach odbioru. 

13)  Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostarczane są odpady 

komunalne powstające na nieruchomościach zamieszkałych i nie wytworzonych  

w ramach działalności gospodarczej. 

 
§10 

Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości  

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

Nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe 

należy pozbywać się wyłącznie za pośrednictwem przedsiębiorcy prowadzącego działalność 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  

z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości 

ciekłych oraz objętości zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz 

uniemożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik, nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 

§11 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

1. Właściciele nieruchomości winni dążyć do: 

1) zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, świadomego wyboru 

produktów, w szczególności poprzez ograniczenie marnotrawienia żywności, 

dokonywanie świadomych zakupów, kupowanie produktów w opakowaniach 

ekologicznych, wielokrotnego użytku oraz o dłuższym czasie użytkowania 

2) zagospodarowania odpadów zielonych we własnym zakresie  

m. in. w kompostowniach przydomowych; 

§12 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi poprzez: 

1) wyprowadzanie psów na smyczy, a psów agresywnych lub mogących stanowić 

zagrożenie dla otoczenia na smyczy i w kagańcu, na terenach przeznaczonych do 

wspólnego użytku, 

2) nie wyprowadzanie zwierząt domowych na place zabaw dla dzieci i do piaskownic 

przeznaczonych do wspólnego użytku, 

2. Zwolnienie psa ze smyczy na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku jest 

dozwolone na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt. 

3. Obowiązek nakładania kagańca, o którym stanowi ust.1 pkt 1) nie dotyczy psów u których 

występują przeciwwskazania : 

1) anatomiczne, 
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2) zdrowotne, 

3) psów do 12 miesiąca życia, 

4) psów wykorzystywanych do dogoterapii 

4. Obowiązek nakładania kagańca i smyczy nie dotyczy psów asystujących osobom 

niepełnosprawnym oraz psów przewodników osób niewidomych lub niedowidzących lub 

gdy powyższe wynika z innych obowiązujących przepisów prawa. 

5. Przeciwskazania, o których stanowi ust. 3 pkt 1)-2) muszą być stwierdzone przez lekarza 

weterynarii. 

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku poprzez: 

1) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta, z wyjątkiem 

osób niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących oraz osób niewidomych 

lub niedowidzących korzystających z psów przewodników 

 

§13 

 

Zasady utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 

produkcji rolniczej 

 

1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w Gminie Gardeja na 

terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz na terenach, na których 

usytuowane są budynki użyteczności publicznej. 

2. Postanowienia ust.1 nie stosuje się do zwierząt gospodarskich utrzymywanych w celach 

oświatowych i rehabilitacyjnych. 

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich, pod warunkiem spełnienia  

1) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich oraz właściwych 

warunków bytowania,  

2) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych, 

3) wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli nieczystości będą gromadzone 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a ich usuwanie nie będzie powodować 

zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

§14 

 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

 

Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki użyteczności publicznej oraz obszary 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej co roku w terminie od 1 do 31 marca. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późń. zm.) Rada gminy, po zasięgnięciu opinii
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa
miejscowego. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy, w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy. Biorąc pod uwagę
liczne zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 2018 r. zasadne było
uchwalenie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gardeja.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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