
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/197/2020 

RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE 

z dnia 19 czerwca 2020 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 2020 r. poz. 713) 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, poz. 1579, z 2020 r. poz. 150, poz. 284, poz. 875), 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) § 5 ust. 1 pkt 4) lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) odpady z warzyw i owoców, obierki”; 

2) W § 5 ust. 2 pkt 4) dodaje się lit. g) w brzmieniu: 

„g) skorupek jaj”.; 

3) W § 6 ust. 1. dodaje się pkt 7) i 8) w brzmieniu: 

„7) pojemniki do segregacji przeznaczone na tworzywa sztuczne i metale: 

a) o pojemności: 120 l, 240l, 360l, 

b) 2 - kołowe; 

c) wykonane z tworzywa sztucznego, 

d) posiadające konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów 

przeznaczonych do odbioru odpadów, 

e) które powinny spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 840 lub posiadać deklarację zgodności 

wystawioną przez producenta zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności; 

8) pojemniki do segregacji przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów: 

a) o pojemności: 120 l, 240l, 360l, 400 l i 1100l 

b) 2 - kołowe, 4 - kołowe, 

c) wykonane z tworzywa sztucznego, 

d) posiadające konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów 

przeznaczonych do odbioru odpadów, 
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e) które powinny spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 840 lub posiadać deklarację zgodności 

wystawioną przez producenta zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności”;. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo. 

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

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie 

 

Czesław Woźniak 
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