WZORY
PORADY PRAWNE

WZÓR UCHWA£Y W SPRAWIE REGULAMINU CZYSTOCI
UCHWA£A NR ......................................................................
RADY MIEJSKIEJ.................................................................
z dnia.....................................................................................
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku
na terenie Miasta............................................................................

ÓR
Z
W

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r.
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w................, Rada Miejska.................uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê Regulamin utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Miasta.............................., który
okrela zasady utrzymania czystoci i porz¹dku, w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta................................................................................
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Dolnol¹skiego.
......................................................
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Przepisy ustawowe:
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach rada gminy, po zasiêgniêciu opinii
pañstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie
gminy, który jest aktem prawa miejscowego.
Regulamin okrela szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy dotycz¹ce m. in.:
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 prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstaj¹cych w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zu¿ytych baterii i akumulatorów,
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zu¿ytych opon, a tak¿e odpadów zielonych,
 uprz¹tania b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z czêci nieruchomoci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego,
 mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
 czêstotliwoci i sposobu pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci
oraz z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego,
 obowi¹zków osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe, maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku,
 wymagañ utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej, w tym tak¿e zakazu ich utrzymywania na okrelonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomociach,
 wyznaczania obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

