
UCHWAŁA NR RG-XVII/189/19 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr RG-VIII/78/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w gminie Sitkówka-Nowiny

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz  oraz 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), Rada Gminy Sitkówka-Nowiny 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr RG-VIII/78/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Sitkówka-Nowiny, 
wprowadza się następujące zmiany:

- W załączniku nr 1 do uchwały nr RG-VIII/78/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w gminie Sitkówka-Nowiny § 2 ust. 5 zmienia się i otrzymuje następujące brzmienie:

5. W PSZOK przyjmowane są następujące odpady:

–    papier i tektura,

–    szkło,

–    tworzywa sztuczne i metal,

–    odpady biodegradowalne (w workach),

–    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tylko kompletny, sprzęt zdekompletowany nie będzie 
przyjmowany),

–    meble i inne odpady wielkogabarytowe,

–    przeterminowane leki,

–    chemikalia,

–    zużyte akumulatory, baterie i ogniwa,

–    zużyte opony od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony nie więcej niż 4 szt. jednorazowo 
(nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy),

–    odpady remontowe powstałe w wyniku prac niewymagających pozwolenia na budowę, niepodlegających 
obowiązkowi zgłoszenia do Starostwa Powiatowego nie więcej niż 500 kg jednorazowo.

–    popiół,

–    materiały izolacyjne (tj. styropian, papa, wełna mineralna),

–    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 igły i strzykawki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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Uzasadnienie

Wprowadzenie zmiany w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynika
z wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r.,
która nakłada na gminę dodatkowy obowiązek przyjmowania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych 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.

W związku z tym należało rozszerzyć zakres odpadów przyjmowanych w PSZOK.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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