
UCHWAŁA NR XVIII/143/2016
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 
z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Mińsku Mazowieckim, Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów, zwanym dalej 
"Regulaminem" wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchyla się zapis § 1 ust. 2 Regulaminu w całości.

2. Uchyla się zapis § 2 Regulaminu w całości.

3. § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów    
komunalnych jak:

a) papier i tektura,

b) tworzywa sztuczne,

c) szkło i opakowania wielomateriałowe,

d) metale,

e) przeterminowane leki i chemikalia,

f) zużyte baterie i akumulatory,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

i) zużyte opony,

j) odpady zielone,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

l) odzież i tekstylia,

ł) popiół paleniskowy i żużel;

i zagospodarowania odpadów przydatnych do wykorzystania oraz współdziałanie z jednostkami

wywozowymi podejmującymi się tego rodzaju działalności;

4. § 3 ust. 6 Regulaminu otrzymuje brzmienie:  „Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 
odpowiadają za czystość i porządek na terenach nieruchomości, którymi władają oraz na terenach bezpośrednio 
przyległych do tych nieruchomości".

5. W § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c Regulaminu otrzymuje brzmienie: ,,szkła i opakowania wielomateriałowe".
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6. § 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie: ,,Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położnych wzdłuż 
nieruchomości na skraju chodnika lub obok szosy tak, aby nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych lub 
pojazdów, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego 
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia 
chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych".

7. § 6 pkt 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: ,,Mycie i naprawa pojazdów poza myjniami, warsztatami 
naprawczymi może odbywać się wyłącznie w miejscach utwardzonych i pod warunkiem, że powstające ścieki będą 
odprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego".

8. § 7 Regulaminu otrzymuje brzmienie: ,,Na terenie gminy, w celu zachowania zasad utrzymania czystości i 
porządku, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska, nie powinno się 
gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, nieczystości ciekłych, szlamów, substancji 
toksycznych, żrących i wybuchowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych".

9. Uchyla się zapis § 12 pkt 3 Regulaminu w całości.

10. §18 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: ,,Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się 
utrzymywanie zwierząt gospodarskich jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego pod następującymi 
warunkami:".

11. Uchyla się zapis § 21 ust. 2 Regulaminu w całości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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UZASADNIENIE

Powyższe zmiany do uchwały Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów są

podyktowane uwagami z Nadzoru Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zmiany nie wprowadzają w regulaminie utrzymania czystości i porządku żadnych zmian prawnych.

Dotyczą one tzw. "literówek" i błędów w wyrazach.
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