UCHWAŁA NR …………
RADY MIASTA REDY
z dnia………….. 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miasto Reda
Na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, uchwala
się, co następuje:
§ 1.
W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda, stanowiącym
załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 13 lipca 2015 r. poz. 2142) wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
„ 2. Treść niniejszego Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami
zawartymi w ustawach:
1. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tekst jedn.
Dz. U. z 2018r., poz. 1454, ze zm.),
2. o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 701, ze zm.),
3. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. (tekst
jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1466, ze zm.),
4. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2132, ze zm.),
5. o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.”. (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 122,
ze zm.).
2. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na terenie nieruchomości pojemniki lub worki na odpady komunalne należy ustawić
w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego
odpady komunalne w bezpośredniej odległości od furtki lub bramy albo wystawić przed
posesję, co najwyżej na jeden dzień przed terminem ich odbioru, zgodnym z
harmonogramem, w sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu, a także
niepowodujący uciążliwości w korzystaniu z nieruchomości sąsiednich”.
3. W § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2 a. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku w
miejscu gromadzenia odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach na odpady, w
szczególności poprzez niedopuszczanie do zalegania odpadów komunalnych poza
pojemnikami lub workami.”

4. W § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych powinno umożliwiać rozmieszczenie
pojemników i worków na odpady komunalne z uwzględnieniem:
1) selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) ilości gromadzonych odpadów komunalnych;
3) obowiązującej częstotliwości odbioru odpadów komunalnych;
4) zapewnienia następujących warunków:
a) wykluczenie możliwości zamoknięcia, lub ugrzęźnięcia w błocie lub śniegu
pojemników lub worków na odpady komunalne;
b) zabezpieczenie pojemników lub worków na odpady komunalne przed
dostawaniem się wód opadowych;
c) zapewnienie przemieszczania pojemników na odpady komunalne podczas
odbioru po utwardzonej powierzchni;
d) wykluczenie możliwości przemieszczania lub przewracania się pojemników lub
worków bez udziału człowieka, w szczególności przez zwierzęta lub wskutek
działania warunków atmosferycznych;
e) zabezpieczenie miejsca odbioru pojemników lub worków na odpady komunalne
przed jego zastawianiem lub ograniczaniem dostępu do pojemników lub worków;
f) ochrona worków z odpadami przed ich rozerwaniem przez zwierzęta;
g) odległość pomiędzy sąsiednimi pojemnikami na odpady komunalne nie może
przekraczać 2 m.
5) wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2019 r. poz 1065. ze zm).”
5. § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, na terenie własnej nieruchomości,
dopuszczalne jest wyłącznie przy użyciu wody, bez środków chemicznych, w miejscach
o utwardzonej powierzchni, posiadających odprowadzenie powstających ścieków do
kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego.
2. Zakazane jest odprowadzanie ścieków z mycia pojazdów do kanalizacji deszczowej,
wód lub gleby.”
6. § 11 otrzymuje brzmienie:
„1. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą
odbywać się na terenie własnej nieruchomości wyłącznie w zakresie obejmującym
drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem, że:
1) odpady powstające w trakcie prac naprawczych są gromadzone w sposób selektywny;
2) zabezpieczono teren naprawy pojazdu przez przedostawaniem się płynów
samochodowych do środowiska.
2. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli
naprawy te mogą powodować zagrożenie dla środowiska, w szczególności zakazuje się
napraw związanych z wymianą oleju silnikowego lub przekładniowego, płynów
chłodniczych lub hamulcowych lub napraw, w wyniku których może nastąpić
zanieczyszczenie terenu tymi substancjami.”
7. § 17 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzenie selektywnego zbierania i regularnego przekazywania do odbioru
następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) papieru;

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)

szkła;
metali i tworzyw sztucznych;
odpadów zielonych;
odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów;
popiołu z palenisk domowych;
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
zużytych opon;
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków,
chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, świetlówek;
innych odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstających
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w
formie iniekcji, prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igieł i strzykawek;
budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych;
odzieży i tekstyliów.”

8. § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a-f powinny być
gromadzone odpowiednio w pojemnikach lub workach, o następującej kolorystyce:
1) papier (odpady z papieru, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru
i tektury) - w kolorze niebieskim oznaczony napisem „PAPIER”;
2) szkło (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła) – w kolorze zielonym
oznaczony napisem „SZKŁO”;
3) metale i tworzywa sztuczne (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe
z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe) - w kolorze żółtym
oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”;
4) odpady zielone (w tym trawa, drobne gałęzie, liście, choinki w okresie zimowym) w kolorze brązowym oznaczony napisem „TRAWA”;
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów –
pojemnik w kolorze brązowym oznaczony napisem „BIO”;
6) popiół z palenisk domowych – worek w kolorze szarym.”
9. W § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Odpady powstałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych odpadów, zgodnie z § 17,
należy zbierać oddzielnie w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych oraz w
specjalnie przystosowanych do tego zamykanych pojemnikach. jako niesegregowane
zmieszane odpady komunalne. ”
10. W § 22:
1) Ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady komunalne takie jak:
przeterminowane leki, chemikalia zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, odpady
medyczne wydzielone z odpadów komunalnych, należy przekazywać do punktów ich
zbiórki, wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady
rozmieszczonych na terenie miasta Reda lub przekazywać przedsiębiorcom
prowadzącym ich zbiórkę, z zastrzeżeniem ust. 3.”;
2) uchyla się ust. 2.
11. Po § 23 dodaje się § 23 a w brzmieniu:

1. „Właściciele nieruchomości mogą przekazywać selektywnie zbierane odpady
komunalne do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą być przekazane
następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papieru
2) szkła,
3) metali i tworzyw sztucznych
4) odpadów zielonych
5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
7) zużytych opon,
8) powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków,
chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, świetlówek,
9) innych odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstających
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w
formie iniekcji, prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igieł i strzykawek;
10) budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych,
11) odzieży i tekstyliów
3. Wykaz wyznaczonych przez Gminę Miasto Reda punktów selektywnego zbierania
odpadów, wraz z danymi teleadresowymi oraz informacją o rodzajach
przyjmowanych odpadów i godzinach ich przyjmowania, jest podana do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Reda
(www.bip.reda.pl).”
12. W § 26 ust. 1 wyraz „b – f” zastępuje się wyrazem „a - f”.
13. W § 29:
1) w ust. 1 po wyrazach „zmieszanych odpadów komunalnych” dopisuje się wyrazy „i
odpadów ulegających biodegradacji”;
2) ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dodatkowo poza ustalonym
harmonogramem przekazywać odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 17 ust.
2 pkt 1) a) – d), g) – m) do punktu selektywnego zbierania odpadów wskazanego przez
gminę. Sposób i ilości przekazywanych odpadów określono w uchwale w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.”;
14. Uchyla się § 35 i § 36.
15. W § 43 ust.1 skreśla się wyraz „gołębie”.
16. § 47 otrzymuje brzmienie:
„1. Nieruchomości zajęte pod: budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego,
użyteczności publicznej, gospodarstwa rolne, hodowlane i ogrodnicze, budynki
przeznaczone na potrzeby produkcji, lub magazynowaniu żywności, oraz nieruchomości,
na których znajdują się urządzenia i sieci kanalizacji sanitarnej, a w szczególności miejsca
gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwniczne, węzły ciepłownicze,

studzienki przyłączy kanalizacyjnych, są obszarami podlegającymi obowiązkowej
deratyzacji.
2. Ustala się terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji:
1) w okresie wiosennym: od 15 kwietnia do 15 maja,
2) w okresie jesiennym: od 15 września do 15 października,
3) niezwłocznie, w przypadku pojawienia się gryzoni na terenie obszarów wskazanych w
ust. 1.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Reda.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 roku, za wyjątkiem § 1 ust. 5, 6 i 15, który
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

