
 

 

UCHWAŁA NR XV/130/2019 

RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE 

z dnia 14 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Miejska w Darłowie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/120/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo, wprowadza się następujące 

zmiany:  

1. W § 5 ust. 2 pkt 4 skreśla się lit. e. 

2. W § 5 skreśla się ust. 4. 

3. § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 1. Właściciele nieruchomości podczas lokalizowania na terenie nieruchomości pojemników 

i worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zobowiązani są do uwzględnienia 

przepisów 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), 

a w razie braku możliwości spełniania wymogów zawartych w powyższym rozporządzeniu zobowiązani są 

do zawarcia umowy z właścicielem innej nieruchomości celem zapewnienia użytkowania urządzeń do 

gromadzenia odpadów komunalnych i poinformowania o tym gminy. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyznaczenia zgodnie z przywołanymi przepisami 

miejsca gromadzenia odpadów, które powinno znajdować się na wyrównanej powierzchni, zabezpieczonej 

przed zbieraniem się na niej wody i błota. 

3. Pojemniki na odpady komunalne należy zabezpieczyć przed niekontrolowanym przesuwaniem się 

np. pod wpływem wiatru oraz do zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do pojemników, jak również 

możliwości przemieszczania pojemników na odpady z punktu ich zbierania do miejsca zatrzymania 

pojazdu, służącego do odbioru odpadów. 

4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie 

sanitarnym i porządkowym poprzez pozbywanie się odpadów zgodnie z ustaloną częstotliwością oraz 

niedopuszczanie do zalegania odpadów poza pojemnikami i workami przeznaczonymi do ich gromadzenia. 

5. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy masowe odpowiedzialny jest za 

wyposażenie tego miejsca w pojemnik, utrzymanie czystości i porządku podczas imprezy oraz po jej 

zakończeniu.”. 

4. W § 16 skreśla się ust. 2. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie w dniem 1 stycznia 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie 

 

Czesław Woźniak 
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