UCHWAŁA NR 158/XXVII/17
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 21 czerwca 2017 r.
zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1948, poz. 1579, z 2017 r. poz. 730) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250,
poz. 1250 poz. 1920) oraz rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), Rada
Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 110/XVIII/16 Rady Miasta w Ciechanowcu z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r.
poz. 3380) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9. pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„5) do pojemników na metale i tworzywa sztuczne zabrania się wrzucać:
- tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
- opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
- opakowania po środkach ochrony roślin;”;
2) § 14. otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.”;
3) § 19. otrzymuje brzmienie:
„§ 19. 1. Na terenie Gminy Ciechanowiec obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na
których zlokalizowane są:
1) budynki wielorodzinne;
2) lokale gastronomiczne;
3) obiekty handlowe branży spożywczej;
4) magazyny żywności i płodów rolnych;
5) gospodarstwa rolne, hodowlane i ogrodnicze;
6) zakłady przetwórstwa żywności;
7) zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych i oświatowych;
8) hotele, internaty;
9) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
10) wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielorodzinnej;
11) miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielorodzinnej,
12) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.
2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się raz w ciągu roku w terminie od 15 listopada do
1 grudnia.”.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w sołectwach
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z wyjątkiem § 1. pkt 1-2, niniejszej uchwały, które wchodzą w życie z dniem
1 lipca 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Eugeniusz Święcki
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