UCHWAŁA NR XXXIX/264/13
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE
z dnia 30 stycznia 2013 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Radków”
Na podstawie art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz.391) Rada Miejska w Radkowie uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/253/12 Rady Miejskiej w Radkowie z 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radków”, wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 5 ust. 6 pkt. 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) w zabudowie wielorodzinnej do pojemników określonych w § 5 ust.1;”;
2) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Odpady komunalne segregowane zawierające frakcje: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła,
opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji należy umieszczać zgodnie z §
5 ust. 1 w pojemnikach lub workach, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony,
z częstotliwością określoną w § 10 ust.1.”;
3) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Odpady z budowy i remontów oraz złom złożone do kontenera, odbierane są według potrzeb, mogą być
również oddane w wyznaczonych terminach do punktów selektywnego zbierania odpadów.”;
4) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zużyte opony, odpady niebezpieczne z frakcji odpadów komunalnych oraz odpady zielone należy
dostarczyć w wyznaczonych terminach do punktów selektywnego zbierania odpadów lub innych punktów do
tego wyznaczonych.”;
5) w § 10 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji, nie rzadziej niż raz na tydzień,
z wyłączeniem miejscowości: Pasterka, Karłów, Tłumaczów, Suszyna, Raszków, i Ścinawka Dolna, dla
których ustala się częstotliwość nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;”;
6) w § 10 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) segregowane odpady komunalne zawierające frakcje tworzyw sztucznych, papieru, tektury, metali, szkła
i opakowań wielomateriałowych nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;”;
7) w § 10 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie rzadziej niż raz na sześć
miesięcy;”;
8) w § 10 ust. 1 uchyla się pkt. 5.
9) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, lecz nie rzadziej niż raz na dwa
miesiące.”;
10) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych odbywa się
według potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na rok.”;
11) w § 12 uchyla się ust. 2.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radkowie
Bogumił Kuczyński
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Uzasadnienie
Podstawą prawną podejmowanej uchwały jest art. art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), który w ust. 1 obliguje radę gminy, po zasięgnięciu
opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego , do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy. Ust. 3 tegoż artykułu stanowi, że rada gminy jest obowiązana dostosować
regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego
planu.
Art.22. ust.2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr.152, poz. 897) dopuszcza możliwość dostosowania treści regulaminu
uchwalonego przed 01 stycznia 2012 r. do wymagań określonych tą ustawą poprzez podjęcie uchwały w sprawie
zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku. Zakres zmian jest jednak tak duży, że rozwiązanie to
uczyniłoby przepisy prawa miejscowego w materii czystości i porządku w gminie mało czytelne bądź nawet
niezrozumiałe. Do najważniejszych zmian ujętych w Regulaminie należy zaliczyć wykreślenia wszelkich zapisów
wykraczających poza ograniczenia narzucone ustawą, w tym definicji określonych innymi przepisami, swobodnym
określaniem obowiązków związanych z estetyką i porządkiem na terenie gminy wykraczających poza regulacje
ustawy cytowanej wyżej. Kolejną, ważną zmianą w proponowanym Regulaminie jest rezygnacja z określenia
poziomów selektywnej zbiórki odpadów na jednego mieszkańca. Związane jest z wprowadzeniem przez ustawę
obowiązku prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów. Kolejnym ważnym
elementem Regulaminu jest wprowadzenie zapisów dotyczących Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w zamian za dotychczas obowiązujące zapisy określające Lokalne lub Mobilne Punkty Odbioru
Selektywnego. Zważywszy na to przyjęto rozwiązanie polegające na uchwaleniu nowego regulaminu utrzymania
czystości i porządki na terenie Miasta i Gminy Radków, po uprzednim zasięgnięciu opinii państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego. W związku z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 uchwałą nr XXIV/616/12
z dnia 27 czerwca 2012 r. termin dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Radków mija w dniu 27 grudnia 2012 r.
Na sesji w dniu 12 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Radkowie uchwaliła Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta i Gminy Radków. W wyniku konsultacji z Wydziałem Prawnym Wojewody
Dolnośląskiego uzgodniono potrzebę zmian w wyżej wymienionej uchwale. Zmiany dotyczą głównie
dookreślenia zapisów o częstotliwości odbioru odpadów.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione
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