
R A 1 I A G M I N Y
NOWE O°TROWY

pow. kutnowski. woj. todzkie

UCHWAtA NR XXIX/197/13
RADY GMINY NOWE OSTROWY

zdnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany uchwaty Nr XXV/165/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie przyje_cia
Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy Nowe Ostrowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy zdnia 8 marca 1990r. osamorzqdzie 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; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, 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 poz.
146, nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr
149, poz, 887, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.567, z 2013r. poz.153) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (t.j. Dz.U.z 2012r.poz.391i poz.
951} uchwala S!Q co nastepuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystosci i porz^dku na terenie gminy Nowe Ostrowy stanowi^cym
zata_cznik do uchwaty Nr XXV/165/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy zdnia 29 listopada 2012r. wsprawie
przyj^cia Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy Nowe Ostrowy skresla si^
rozdziat VII - Przepisy koricowe.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sie, Wojtowi Gminy Nowe Ostrowy.

§3. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urze_dowym
Wojewodztwa todzkiego.

.
Przewodnicz^cy Rady Gminy

Mirostaw De_bicki
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Uzasadnienie

do uchwaty Nr XXIX/197/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwaty nr XXV/165/12

Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie przyje.cia Regulaminu utrzymania czystosci

i porzqdku na terenie gminy Nowe Ostrowy

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu

czystosci i porzqdku w gminach oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz.

897). Regulaminy utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy uchwalone przed dniem

wejscia w zycie ustawy, zachowuja moc do dnia wejscia w zycie nowych regulaminow, nie

dtuzej jednak niz przez 12 miesie^cy od dnia wejscia w zycie ustawy. Powyzsza ustawa weszta

w zycie z dniem 1 stycznia 2012r., zatem termin uchwalenia przez Rad^ Gminy nowego

regulaminu uptywa w dniu 31 grudnia 2012r.

Na podstawie art. 4 ust.l ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i

porzqdku i porzqdku w gminach {Dz.U. z 2012r.poz. 391), Rada Gminy uchwala Regulamin

Utrzymania Czystosci i Porzqdku na terenie gminy po zasie.gnie.ciu opinii Paristwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Uchwalenie nowego Regulaminu Utrzymania Czystosci i Porzqdku na terenie gminy Nowe

Ostrowy ma na celu dostosowanie jego zapisow do wymogow znowelizowanej ustawy o

utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach. Regulamin wprowadza nowe zasady zbierania i

odbierania odpadow komunalnych, co stanowi kolejny krok we wdrazaniu gminnego

systemu odbioru odpadow komunalnych, ktory zacznie funkcjonowac od 1 lipca 2013r.

Regulamin okresia prawa i obowiazki wtascicieli nieruchomosci, podmiotow odbierajacych

odpady oraz i samej gminy. Regulamin okresia rowniez mi^dzy innymi rodzaje odpadow,

ktore wtasciciele nieruchomosci musza zbierac w sposob selektywny. Ponadto, regulamin

okresia rowniez w jaki sposob wtasciciel nieruchomosci winien pozbywac sie. konkretnych

rodzajow odpadow: czy poprzez gromadzenie w pojemniku i przekazywanie podmiotowi

odbieraja_cemu, czy poprzez przekazanie do punktu selektywnej zbiorki odpadow.

Zastrzezenia organu nadzoru dotycza tresci § 19 Regulaminu, poniewaz nie mozna powtarzac

regulacji dokonanych przez ustawe.. Odpowiedzialnosc karna za naruszenie przepisow

Regulaminu wynika wprost z art. 10 ust. 2 a ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku w

gminach (Dz.U. z 2012tr. Poz. 391).

Biorqc powyzsze pod uwag^ podj^cie uchwaty zmieniaja_cej uchwaty Nr XXV/165/12 Rady

Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyje_cia Regulaminu utrzymania

czystosci i porzqdku na terenie gminy Nowe Ostrowy uwazam za zasadne.

PRZEWODMU
RADY OMlNY


