
UCHWAŁA NR XXX/218/2013
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 25 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXV/182/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 4 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012 roku poz. 391 
z późniejszymi zmianami/, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W treści załącznika do uchwały Nr XXV/182/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012 
roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin, wprowadza 
się następujące zmiany: 

1. Wykreśla się w §3 zapisy: 

1) ust. 7, w brzmieniu: „Przeznaczone do selektywnego zbierania opakowania po żywności i inne, które uległy 
zabrudzeniu należy przed złożeniem do worka umyć”, 

2) ust. 8, w brzmieniu: „Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je 
ponownie nakręcić po zagnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość”, 

3) ust. 9, w brzmieniu: „Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed 
złożeniem do worka lub pojemnika”. 

2. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: „Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego”. 

3. Zmienia się zapis § 6 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Właściciel nieruchomości ma obowiązek 
wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej 
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem określonych w niniejszym 
Regulaminie zasad oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6 r ust. 3 ustawy, obowiązki te 
przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnocinie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/218/2013 z dnia 25 marca 2013 roku zmieniającej uchwałę Nr XXV/182/2012 Rady Gminy 
w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Czarnocin Zmian §3 i §4 załącznika do uchwały dokonano w związku z zaleceniami określonymi 
w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.I.4130.13.2013 z dnia 12.02.2013 r., natomiast zmiana §7 
związana jest ze zmianami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym 
art. 5 ust. 1 pkt 1, wprowadzonych ustawą z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach /Dz. U. z 2013 r. Nr 228/. 
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