Uchwała Nr XIV/115/20
Rady Gminy w Przybiernowie
z dnia 30 września 2020r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Przybiernów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie Rada Gminy
w Przybiernowie uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych,
powstających na terenie nieruchomości:
a)
papier - odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
b)
szkło- odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła,
c)
metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe- odpady z metali oraz
odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d)
bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i odpady kuchenne,
e)
niebezpieczne, w szczególności tonery, kartridże, zbiorniki po aerozolach,
pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i deratyzacji, środki ochrony roślin oraz
opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym
świetlówki, żarówki, termometry, przełączniki,
f)
przeterminowane leki i chemikalia, w tym resztki farb, rozpuszczalników, olejów
odpadowych, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz
opakowań po nich,
g)
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach
domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
h)
zużyte baterie i akumulatory,
i)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j)
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k)
zużyte opony,
l)
odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,
m)
niesegregowane (zmieszane- pozostałe po selektywnej zbiórce) odpady komunalne.
2) zbieranie odpadów wymienionych w pkt 1, w sposób gwarantujący ich niezmieszanie
z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie,
3) zbieranie odpadów komunalnych do pojemników lub worków przeznaczonych do tego celu,
szczegółowo określonych w rozdziale 2,
4) przekazywanie zebranych odpadów komunalnych określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 podmiotom
świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy oraz podmiotowi prowadzącemu punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. Odpady należy przekazywać w sposób i z częstotliwością
określoną w rozdziale 3.

2. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu i lodu oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników
położonych wzdłuż ich nieruchomości. Właściciele nieruchomości obowiązek ten realizują poprzez
usuwanie tych zanieczyszczeń i umieszczenie ich przy krawężniku. Zabronione jest usuwanie błota,
śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń na jezdnię.
3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji
sanitarnej, zbiornika bezoodpływowego lub oczyszczalni przydomowej,
2) dokonywania tych czynności w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji.
4. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane pod
warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających w wyniku wykonywanych
napraw odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,
2) niestwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,
3) dokonywania wyłącznie drobnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdów.
Rozdział 2
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych
pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 2. 1.
być:
1)
2)
3)
4)
5)

Urządzeniami przewidzianymi do zbierania odpadów na terenie Gminy Przybiernów mogą

worki o pojemności 120 l,
kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l,
pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l,
kontenery o pojemności do 7000 l,
pojemniki „typu dzwon” przeznaczone do selektywnej zbiórki –szkła, papieru, metali,
tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz bioodpadów o pojemności 0,6 do
7,5 m3,
6) kompostowniki- przeznaczone do gromadzenia bioodpadów.
2. Poszczególne frakcje odpadów zbiera się w odpowiednich pojemnikach lub workach tj.:
1) odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury, zbiera się
w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,
2) odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach lub
workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,
3) odpady z metali oraz odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Tworzywa
sztuczne i metale”,
4) bioodpady tj. odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i odpady kuchenne, zbiera się w
pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Odpady
biodegradowale”,
5) niesegregowane (zmieszane- pozostałe po selektywnej zbiórce) odpady komunalne zbiera
się w pojemnikach lub workach koloru czarnego.
3. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o pojemności
uwzględniającej następujące normy:
1) dla gospodarstw domowych - minimum 1 pojemnik 120 l lub 240 l na nieruchomość,
2) w placówkach oświatowych -minimum 1 pojemnik 1100 l na obiekt,

3) w lokalach handlowych i usługowych, co najmniej 1 pojemnik 120 l lub 240 l na lokal,
4) w lokalach gastronomicznych, co najmniej 1 pojemnik 240 l na 10 miejsc konsumpcyjnych,
5) w zakładach rzemieślniczych i produkcyjnych, co najmniej jeden pojemnik 240 l na 20
pracowników w odniesieniu do pomieszczeń socjalnych i biurowych.
4. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego- chodnikach, przystankach komunikacji publicznej oraz
innych miejscach przeznaczonych do użytku publicznego oraz zasady ich rozmieszczenia:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l,
2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych oraz innych miejscach
musi być dostosowana do natężenia ruchu pieszych,
3) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w najbliższym otoczeniu
wiaty, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
5. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc gromadzenia odpadów komunalnych
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie
sanitarnym przez ich mycie, po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych
zapachów,
2) właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na
odpady.
3) właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w odpowiednim
stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz
wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze
użytkowanie,
4) pojemniki powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich mechaniczne opróżnianie,
5) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości przez ich zamiatanie
i uprzątanie,
6. Pojemniki i inne urządzenia (tj. kosze, kosze uliczne i kontenery) do zbierania odpadów należy
ustawić w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego, bez konieczności
otwierania wejścia na terenie nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do
transportu odpadów w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla
mieszkańców i osób trzecich.
7. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do posesji, z której odbierane są
odpady, urządzenia należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę, po której porusza się
pojazd do transportu odpadów.
8. W przypadku, gdy pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych nie będzie
udostępniony w sposób określony w ust. 6 lub ust. 7 i odpady nie będą mogły zostać odebrane,
wówczas zostanie on opróżnionych dopiero w kolejnym wyznaczonym w harmonogramie terminie
odbioru.
Rozdział 3
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 3. 1. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców odbywa się w sposób
następujący:
1) niesegregowane (zmieszane -pozostałe po selektywnej zbiórce) odpady komunalne
z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –raz na dwa tygodnie,
2) niesegregowane (zmieszane -pozostałe po selektywnej zbiórce) odpady komunalne
z zabudowy mieszkaniowej wielolokalowej – raz na dwa tygodnie, jednak w okresie od
kwietnia do października raz na tydzień,

3) selektywnie zebrane odpady komunalne (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateriałowe) z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – raz na
miesiąc,
4) selektywnie zebrane odpady komunalne (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateriałowe) z zabudowy mieszkaniowej wielolokalowej – raz na dwa
tygodnie,
5) selektywnie zebrane odpady- wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny w ramach zbiórki objazdowej- raz w roku,
6) bioodpady stanowiące odpady komunalne- raz na miesiąc, jednak w okresie od kwietnia do
października:
a)
z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- raz na dwa tygodnie,
b)
z zabudowy mieszkaniowej wielolokalowej- raz na tydzień,
7) odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (koszy ulicznych) – należy
opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia- nie rzadziej
niż raz w tygodniu.
2. Sposób pozbywania się odpadów komunalnych ustalono następująco:
1) niesegregowane (zmieszane- pozostałe po selektywnej zbiórce) odpady komunalne
w pojemnikach lub kontenerach,
2) zebrane selektywnie w oddzielnych pojemnikach lub workach:
a)
papier - odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
b)
szkło- odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła,
c)
metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe- odpady z metali oraz
odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d)
bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i odpady kuchenne,
3) Bioodpady mogą być:
a)
przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, ale tylko i wyłącznie odpady z ogrodów tzw. „zielone”,
b)
kompostowane w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, we własnym
zakresie i na własne potrzeby przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi. Kompostowniki nie powinny powodować uciążliwości dla
otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko, a ich umiejscowienie winno być
zgodne z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Nie mogą być przekazywane do odbioru przez właściciela nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bioodpady w przypadku, gdy zadeklarował on
kompostowanie i uzyskał z tego tytułu zwolnienie.
4) Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można przekazywać następujące
rodzaje odpadów:
a)
papier - odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
b)
szkło- odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła,
c)
metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe- odpady z metali oraz
odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d)
bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów (tzw. „zielone”),
e)
niebezpieczne, w szczególności tonery, kartridże, zbiorniki po aerozolach,
pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i deratyzacji, środki ochrony roślin oraz
opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym
świetlówki, żarówki, termometry, przełączniki,
f)
przeterminowane leki i chemikalia, w tym resztki farb, rozpuszczalników, olejów
odpadowych, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz
opakowań po nich,

g)
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach
domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
h)
zużyte baterie i akumulatory,
i)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j)
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k)
zużyte opony,
l)
odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne (pochodzące z
remontu prowadzonego przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie,
posegregowane) - odpłatnie – 50,00 zł brutto/m3..
5) Ustala się, że od właścicieli nieruchomości w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych wymienionych w ust. 2
pkt 4 z wyjątkiem zużytych opon, gdzie ustala się limit przyjęć w ilości 4 sztuk w ciągu
jednego roku z danej nieruchomości.
6) Przeterminowane leki przyjmowane są dodatkowo w aptece w Przybiernowie, a zużyte
baterie w Urzędzie Gminy oraz sklepach usytuowanych na terenie gminy Przybiernów.
7) Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzące z gospodarstw domowych będą dodatkowo odbierane raz w roku w ramach
zbiórki objazdowej.
3. Właściciele nieruchomości prowadzących działalność handlową lub usługową zobowiązani są
ustawić przed wejściem, w miejscach publicznych kosze uliczne lub pojemniki do zbierania
odpadów do użytku klientów, o pojemności zapewniającej zgromadzenie wytworzonych odpadów.
§ 4. Ustala się następujące zasady dla zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych:
1.
Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia się do systemu kanalizacji
sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie
i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo
przebywających na jej terenie, w taki sposób by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż
raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia – przyjmując zużycie wody według wskazań
wodomierza.
2. Częstotliwość opróżniania osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych
wynika z instrukcji ich eksploatacji.
3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zawarcia umowy z przedsiębiorcą na odbiór
nieczystości ciekłych, który posiada stosowne zezwolenie. Właściciel nieruchomości ma prawo
żądać od przedsiębiorcy faktury potwierdzającej wykonanie usługi opróżnienia zbiornika
bezodpływowego, celem okazania służbom upoważnionym przez Wójta Gminy Przybiernów.
Rozdział 4
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 5. 1. Na terenie Gminy Przybiernów odpady odbierane będą przez przedsiębiorcę posiadającego
uprawnienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wpisanego do rejestru działalności
regulowanej, wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego oraz przekazywane do Zakładu
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie.
2. Właściciele nieruchomości muszą zbierać odpady komunalne w sposób selektywny z podziałem
na frakcje wyszczególnione w § 1 ust. 1 pkt 1.
3. W celu ograniczenia masy zebranych bioodpadów zaleca się mieszkańcom oddzielenie masy
organicznej z zebranych odpadów komunalnych i jej kompostowanie.

Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 6. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i
środków ostrożności, zapewniających ochronę przez zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązane
stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z pomieszczenia.
3. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:
1) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostałych przez psy w obiektach oraz na innych
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Pozostawienie to nie dotyczy osób o
znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psówprzewodników,
2) posiadanie podczas wyprowadzania psa przyborów umożliwiających usunięcie nieczystości
pozostawionych przez psa.
4. Zabrania się pozostawiać psa na uwięzi w sposób zagrażający otoczeniu.
5. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować
odpowiedni nadzór nad nimi, a psy ras uznanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne
zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe.
6. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem. Nie wolno zwalniać ze
smyczy psów ras uznanych za agresywne i ich mieszańców.
Rozdział 6
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach
§ 7. 1. Na obszarze Gminy Przybiernów, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej mogą być
utrzymywane zwierzęta gospodarskie z zastrzeżeniem ust. 2, pod warunkiem przestrzegania zasad
określonych w niniejszym regulaminie i będzie prowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w
przepisach dotyczących prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz
z zachowaniem warunków higieniczno- sanitarnych.
2. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości:
1) o zabudowie wielorodzinnej,
2) na której usytuowane są budynki użyteczności publicznej,
3) na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego.
3. Dopuszcza się hodowle zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania odpowiednich obiektów budowlanych przeznaczonych do hodowli zwierząt
gospodarskich,
2) ograniczenia uciążliwości hodowli zwierząt gospodarskich dla środowiska, w tym emisji
będących jej skutkiem, dla obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,
3) usytuowanie obiektów budowlanych dla hodowli zwierząt gospodarskich zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
4) gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą zwierząt gospodarskich
odpadów i nieczystości,
5) niepowodowania przez prowadzoną hodowlę zwierząt gospodarskich wobec osób
zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich
jak hałas, odory i etc.,

4. Pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy
nieruchomości, w taki sposób, aby pszczoły nie były uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich.
5. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonania usług
przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych przez
te zwierzęta.
6. Przepędzanie zwierząt gospodarskich po drogach publicznych jest dopuszczalne pod warunkiem
zachowania bezpieczeństwa dla innych użytkowników drogi oraz usuwania nieczystości
pozostawionych przez te zwierzęta.
Rozdział 7
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzenia
§ 8. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do
przeprowadzenia co najmniej raz w roku deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w
odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany tylko w miarę
potrzeby.
§ 9. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy
Przybiernów w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi poprzez
zarządzenie obszary obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.
§ 10. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie
Przybiernów.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XIV/118/16 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów zmieniona
Uchwałą XXVII/232/18 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XIV/118/16 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 czerwca 2016r. dotyczącej
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przybiernów.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Kazanowski

