
UCHWAŁA NR XXXIII/233/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 22 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Świebodzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Rada Miejska w Świebodzicach po zasięgnięciu 
opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 czerwca 
2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice 
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego (2016.3173) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 ust. 4 pkt. 5 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d)  pojemniki na odpady ulegające biodegradacji o pojemności od 1 m3.”;
2) w § 12 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do brązowych pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów ulegających biodegradacji 
zabrania się wrzucać:
1) zepsutej żywności, mięsa, kości;
2) resztek jedzenia w płynie;
3) odchodów zwierzęcych;
4) papierosów oraz niedopałków;
5) pełnych woreczków z odkurzacza;
6) pieluch jednorazowych.”;

3) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:
„§ 16a. Zaleca się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 
w celu zmniejszenia wytwarzania odpadów komunalnych, a także wyeliminowania praktyk 
nielegalnego składowania odpadów.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

dr Łukasz Kwadrans
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UZASADNIENIE

W związku z uchwaleniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa

Dolnośląskiego na lata 2016-2022 (uchwała nr XXIX/934/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.) zgodnie z

art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u

z 2016 r poz. 250 ze zm.) rada gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego jest obowiązana dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku w

terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Id: 0364CB58-F0A1-4B00-A2BD-B57AA431932B. Podpisany Strona 1 z 1




