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UCHWAŁA NR X/93/20
RADY GMINY PŁASKA
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płaska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płaska,
przyjętego Uchwałą NR VIII/70/19 Rady Gminy Płaska z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płaska (Dz. U. Woj. Podlaskiego poz. 5577) w poniższy
sposób:
1) w § 3 ust. 2 dodaje się punkty 10 i 11 o treści:
„10) odpady niebezpieczne;
11) 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.”;
2) w § 4 ust. 1 pkt 4 skreśla się wyrażenie „niezwłocznie”;
4) w § 12 po ust. 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ust. 10 - ust. 12 o treści:
„10. Odpady z tekstyliów lub odzież można umieszczać w pojemnikach znajdujących się na terenie
gminy lub przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
11. Odpady niebezpieczne należy przekazać w oryginalnych opakowaniach do punktu sprzedaży lub
uprawnionemu podmiotowi;
12. 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 należy wrzucać do oznakowanych pojemników
przeznaczonych na ww. odpady lub przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych”;
3) skreśla się § 16.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Polkowska

