UCHWAŁA NR XXXVIII/244/14
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne”
zmienionej uchwałą Nr XXIII/130/13 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2013 r
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 21 i 1593.) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/120/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne” zmienionej uchwałą Nr XXIII/130/13
Rady Gminy z dnia 18 lutego 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika lub
worka korzysta:
1) do 5 osób – w rozmiarze 120 L;
2) 6 - 9 osób – w rozmiarze 240 L;
3) więcej niż 9 osób – jak w pkt 2) oraz dodatkowo jeden pojemnik lub worek w rozmiarze 120 L na każde
kolejne 4 osoby;
4) dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników lub worków, niż zostały
określone w punkcie od 1 do 3.”;
2) § 8 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) szkło, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe oraz tworzywa sztuczne – zbierać i gromadzić
w pojemnikach lub workach i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy – co najmniej raz na
dwa miesiące;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Poświętne, a także poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne.

Przewodniczący Rady Gminy
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Uzasadnienie
Podjęcie zmiany uchwały jest konieczne dla zwiększenia efektywności systemu gospodarki odpadami oraz jego
doprecyzowania.
Nowe brzmienie § 5 oraz § 8 ust. 1 pkt 4 umożliwi zwiększenie poziomu segregacji odpadów, a w efekcie
podniesienie poziomu odzysku i recyklingu frakcji odpadów selektywnych tzw. surowców wtórnych. Ponadto
zmiana § 5 stanowi doprecyzowanie minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do
zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jeżeli z takiego
pojemnika lub worka korzysta więcej niż 9 osób.
Wprowadzenie zmiany § 5 dodatkowo ujednolica system gospodarki odpadami poprzez zrównanie minimalnej
pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych z minimalną pojemnością pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania segregowanych
odpadów komunalnych.
Projekt zmiany uchwały zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Opocznie postanowieniem z dnia 16.09.2014 r. nr PPIS- HŚr – HK – 4593/245/14.
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