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UCHWAŁA NR XLI/323/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 30 października 2013 r.
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim, uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/304/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie (Dz. Urz. Woj. Lubus.
z 2013 r. poz. 1944), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 uchyla się ust. 1.
2) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować
pojemniki o pojemności 1100l o następujących ujednoliconych kolorach:
1) niebieski – z przeznaczeniem na papier;
2) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
3) zielony - z przeznaczeniem na szkło.”;
3) do § 10 ust. 3 po pkt. 4 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:
„5) czarny - z przeznaczeniem na odpady zmieszane.”;
4) w § 11 pkt. 9 otrzymuje brzmienie:
„9) odpady budowlane i rozbiórkowe - pochodzące z remontów prowadzonych we własnym zakresie,
na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie, przekazywać
według potrzeb na bieżąco do obsługowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
wskazanego przez gminę, jednakże nie później niż w ciągu tygodnia od dnia ich wytworzenia;”;
5) w § 12 uchyla się ust. 2.
6) w § 12 uchyla się ust. 3.
7) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Miechowicz

