UCHWAŁA NR XXI/130/2013
RADY GMINY W WILCZYCACH
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 i z 2013 r.
poz.153) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 391 i poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i poz. 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu, Rada Gminy Wilczyce uchwala, co następuje
§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce stanowiącym załącznik do
uchwały Nr XIX/108/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce, wprowadza się następującą zmianę:
1) w rozdziale 3 § 5 otrzymuje brzmienie: „§5.1. Gmina wyposaży właściciela nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy, w estetyczne, szczelne, zamykane pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania
segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemnościach zapewniających
zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi wywozami.
2. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ma
obowiązek wyposażyć nieruchomość w estetyczne, szczelne, zamykane pojemniki lub worki przeznaczone do
zbierania
segregowanych
i niesegregowanych
(zmieszanych)
odpadów
komunalnych,
o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między
kolejnymi wywozami.
3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) pojemniki o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 2500 l oraz 7 m3;
2) kosze uliczne na odpady o pojemności: od 20 l do 60;
3) worki o pojemności 120 l ”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Sałata
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/130/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Wilczyce
W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 228)
ustawodawca dopuścił możliwość przejęcia przez Gminę obowiązku wyposażenie nieruchomości w pojemniki
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym.
Rada Gminy Wilczyce postanowiła aby Gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości
zamieszkałych w estetyczne, szczelne, zamykane pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania
segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o pojemnościach zapewniających
zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi wywozami.
Stosownie do powyższego podjęcie zmiany do w/w uchwały jest zasadne.
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