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UCHWAŁA NR XLVI/231/17
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/81/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. 250 z późn. zm.) po zasięgnięciu
opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacanów uchwalonym uchwałą Nr
XVII/81/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 dodaje się ust.7 o brzmieniu: "§ 2 ust. 7. Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy
stosować pojemniki lub worki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadów
komunalnych:
1) zielony oznaczony napisem ,,SZKŁO"- na szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
2) żółty oznaczony napisem ,, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE" - na metale, w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) niebieski oznaczony napisem ,,PAPIER" - na papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury;
4) brązowy oznaczony napisem ,,BIO" - na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów."
2) W § 4 dodaje się ust.4 w brzmieniu: "§4 ust.4. Podmioty realizujące na terenie gminy zadania związane
z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów zobowiązane są do przestrzegania zasad wynikających
z "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego"."
3) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 7. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące
wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia:
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej,
zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe itp.
2. Obowiązkową deratyzację należy przeprowadzać, co najmniej raz w roku oraz w przypadku
wystąpienia takiej konieczności.
3. Miejsca wyłożenia środków trujących winny być odpowiednio oznakowane oraz zabezpieczone
przed dostępem ludzi i zwierząt.
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4. Terminy obowiązkowej deratyzacji, po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Wójt
Gminy Pacanów podaje do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie. W przypadku wystąpienia
populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie Wójt Gminy określi w uzgodnieniu z PPIS w Busku Zdroju
obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
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