UCHWAŁA NR XXX/335/2017
RADY GMINY LUZINO
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), art. 4 ust. 1, ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, 1020, 1250,
1920) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, 1579)
Rada Gminy Luzino,
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVII/312/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Luzino, (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z 2013 r. poz. 1715, 2506, z 2014 r. poz. 3133, z 2015 r. poz. 4341, z 2016 r. poz. 1962) zmienia się §
40 w poniższym zakresie:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego WPGO 2022 dla
gminy Luzino został wyznaczony region gospodarki odpadami - Region Północny”;
2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie
gminy, zobowiązani są do przekazywania, co najmniej zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do RIPOK Eko
Dolina Sp. z o.o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, zgodnie
z Porozumieniem z dnia 28 marca 2013 r., zawartym miedzy gminą Gdynia, a gminą Luzino”;
3) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku awarii RIPOK Eko Dolina, o której mowa w ust. 4, dopuszcza się skierowanie
strumienia odpadów do pozostałych regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych, funkcjonujących w Regionie Północnym”.
§ 2. Inne §§ uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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