
UCHWAŁA NR XXII/151/16
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 14 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XIX/133/16 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,(t.j. Dz.U z 2016 poz. 
446.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j.Dz.U. z 2016 r. Poz 250 ) Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje:

§ 1. 1 W uchwale nr XIX/133/16 Rady Miejskiej Wasosza z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 
Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Wąsosz wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie „prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w 
gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe 
itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów ”

2. § 2ust. 1 otrzymuje brzmienie „ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz 250);”

3. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Uprzątanie, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego i składowanie ich na skraju 
chodnika.”

4. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami 
naprawczymi dozwolone są na terenie nieruchomości gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a 
powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie”

5. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku 
na terenie nieruchomości poprzez selektywną zbiórkę w podziale na następujące frakcje odpadów 
komunalnych:

1. papier,

2. metal,

3. tworzywa sztuczne,

4. szkło,

5. odpady zielone,

6. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

6. § 5 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie „ odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane na indywidualne 
zgłoszenie.”

7. § 7 uchyla się

8. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się z 
częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiorników nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.”

9. § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w 
specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach.”

10. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania 
pojemników do gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. Mycie i dezynfekcja 
pojemników powinna odbywać się minimum dwa razy w roku. W przypadku uszkodzenia pojemnika właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest do jego wymiany.”

11. § 13 uchyla się

12. § 14 ust. 1 uchyla się

13. § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Niepotrzebne ubrania można przekazywać Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Wąsoszu bądź zbierać w pojemnikach udostępnianych przez organizacje charytatywne.
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14. § 14 ust. 3 uchyla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wąsosza

Jacek Chorostkowski
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Uzasadnienie

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2016 r. poz. 250). W
art. 11 ww. ustawy zawarto zapis zgodnie, z którym akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4
oraz art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej, czyli ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) zachowują moc na
okres jaki zostały wydane, jednakże nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dlatego z dniem 1 sierpnia 2016 r. straciła ważność Uchwała nr XXXI/212/13 Rady Miejskiej Wąsosza z
dnia 28 listopada 2013 r.

Wobec powyższego należało dostosować do zmian ustawowych akty prawa miejscowego, tj. uchwały w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku.

Rada Miejska Wąsosza uchwałą Nr XIX/133/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. uchwaliła regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz. Po opublikowaniu w/w aktu pojawiły się w
praktryce nieścisłości konieczne do skorygowania. W/w nieścisłości po skorygowaniu otrzymały pozytywną
opinię sanitarną .

Sporządził : Lubomir Kroczek

Id: B780ED6F-05D8-44F6-9C76-6953CCA83DB6. Podpisany Strona 1




