
 
 

UCHWAŁA NR XXIV/405/2021 
RADY MIASTA SOPOTU 

z dnia 13 maja 2021 r. 

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XIII/233/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sopotu 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2020 r., poz.73 z późn. zm)  i art. 4 ust.1 i 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm) 

RADA MIASTA SOPOTU 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwałę nr XIII/233/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Sopotu  (Dziennik Urzędowy Województwa  Pomorskiego z dnia 28 lutego 2020 r. 
poz. 1208), zwaną dalej uchwałą,  zmienia się w ten sposób, że w załączniku do uchwały wprowadza się 
następujące zmiany: w § 15 załącznika do Uchwały ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane - resztkowe)- nie rzadziej niż raz na tydzień; 

2) odpady kuchenne i spożywcze – nie rzadziej niż raz na tydzień. 

3) odpady zbierane selektywnie: papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa 
sztuczne –nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

4) odpady zielone - w okresie od marca do listopada – nie rzadziej niż raz na miesiąc.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2021 r. 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Sopotu 

 
 

Piotr Bagiński 
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