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Informujemy, że z dniem 17 lutego 2021 roku wchodzi w życie uchwała nr
XXX/284/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek oraz
uchwała nr XXX/285/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym z
dniem 17 lutego 2021 r. ważność utracą przedmiotowe uchwały obowiązujące
dotychczas.
Wprowadzenie nowego regulaminu jest wynikiem zmian w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, które weszły w życie w dniu 6 września 2019 roku. W
stosunku do zapisów dotychczas obowiązującego regulaminu, wprowadzono m.in.
przyjmowanie przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów
niekwalifikujących się do odpadów medycznych, w szczególności igieł i strzykawek
oraz odpadów tekstyliów i odzieży. Doprecyzowano także warunki rozmieszczania

pojemników oraz warunki utrzymania pojemników i miejsc gromadzenia odpadów w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Uszczegółowiono
również obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe określając np. kiedy pies
powinien być prowadzony na smyczy, a kiedy w kagańcu oraz wymagania
utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
Zmiany wprowadzone w szczegółowych zasadach świadczenia usług odbioru odpadów
w zamian za uiszczoną opłatę za ich odbiór są natomiast konsekwencją zmian w
regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek. Dotyczą
one w szczególności poszerzenia katalogu odpadów komunalnych przez Punkty
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W przedmiotowej ustawie
doprecyzowano również przepisy dotyczące utrzymania pojemników w należytym
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Z treścią ww. uchwał można się zapoznać pod poniższymi linkami:
Uchwała Nr XXX/284/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek.
TUTAJ [2].
Uchwała Nr XXX/285/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. TUTAJ
[3].
Opr. M. Ludewicz
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Godziny pracy
Poniedziałek - Środa 7:30 - 15:30
Czwartek

7:30 - 17:30

Piątek

7:30 - 13:30

USC
Poniedziałek

7:30 - 15:00

Wtorek - Środa

9:00 - 15:00

Czwartek

9:00 - 17:00

Piątek

9:00 - 13:00

Logo UM Szczecinek

Image not found
https://www.szczecinek.pl/sites/default/files/pliki/footer/logo_footer.png

Adres źródłowy: https://www.szczecinek.pl/pl/news/nowy-regulamin-utrzymaniaporz%C4%85dku
Odnośniki
[1] https://www.szczecinek.pl/sites/default/files/field/image/z23446094vprzyoproznianiu-z-pojemnika-wyciagany-jest-jedyni_0.jpg
[2] http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2021/522/

[3] http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2021/524/

