
UCHWAŁA NR V/44/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/313/18 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 sierpnia 
2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr XLVIII/313/18 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo, wprowadza 
się następujące zmiany:

1. § 11 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne można bezpłatnie oddać do Mobilnego Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych”.

2. § 11 ust. 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„Odpady zielone w Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
indywidualnie dostarczone przez mieszkańca”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR V/44/19

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 lutego 2019 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo stanowi wykonanie
ustawowego obowiązku wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).

Zmiany wprowadzone w Regulaminie są wynikiem przeprowadzonej kontroli przez Wielkopolski
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a przede wszystkim obowiązek wynikający
z art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g, w sprawie tworzenia przez gminy stacjonarnych punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. Zarządzeniem pokontrolnym WIOŚ wskazał zainicjować działania
w kierunku dostosowania do stanu faktycznego zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta i Gminy Czerniejewo.

Na tej podstawie doprecyzowano zapisy Regulaminu do stanu faktycznego - funkcjonowanie na terenie
miasta i gminy Czerniejewo Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Projekt uchwały został skierowany do państwowego inspektora sanitarnego do zaopiniowania i uzyskał
pozytywną opinię w dniu 23 stycznia 2019r.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta
i Gminy Czerniejewo w dniu 20 lutego 2019 roku.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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