
 

Uchwała Nr 83/XI/2019 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

  z dnia 27 czerwca 2019 r.    

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XIX/2015  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 

2015 r. w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Miasta Gostynina 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz  art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 zm.; 

Dz. U. z 2018 r. poz 1629 oraz z 2019 r. poz. 730), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie – Rada Miejska w Gostyninie uchwala:   

                  

                                                                § 1 

 

W uchwale Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r.  w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina,                

w § 22  po ust. 3 dodaje się  ust. 4 - 7 w brzmieniu: 

„4. Gmina Miasta Gostynina zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa 

mazowieckiego 2024 należy do zachodniego regionu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

5. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania 

i pozostałości po procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania (MBP) przeznaczone do 

składowania, mogą być zagospodarowane wyłącznie w ramach regionu wskazanego w Planie 

gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024. 

 

6. Odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania muszą być kierowane 

w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych (RIPOK) położonych najbliżej miejsca  wytworzenia odpadów. 

 

7. Kolejność kierowania strumienia odpadów może ulec tymczasowej zmianie, tylko w sytuacji 

awarii RIPOK lub innej sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie odpadów. W takim przypadku odpady 

powinny zostać przekazane do instalacji wskazanej jako zastępcza na wypadek awarii, zgodnie 

z uchwałą Sejmiku Województwa mazowieckiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu  

Gospodarki Odpadami”. 

                                                                              

                                                                             § 2 
                                                                             

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

                                                                             § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                      Andrzej Hubert Reder 

                                                                                                         



 

UZASADNIENIE 

 

 W dniu 22 stycznia 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę 3/19 

w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO 

WM 2024) oraz uchwałę nr 4/19 w sprawie jego wykonania. 

 W  Planie gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 określone zostały 

najważniejsze elementy systemu gospodarki odpadami komunalnymi w tym: podział województwa 

na regiony gospodarki odpadami, wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych w poszczególnych regionach oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi 

tych regionów, a także wskazanie potrzeb inwestycyjnych województwa. 

 W Planie gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wyznaczonych 

zostało 5 regionów. Miasto Gostynin weszło w skład zachodniego regionu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Ponadto w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego nr 4/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki 

odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wskazane zostały wykazy regionalnych instalacji 

do przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do ich obsługi wraz z instalacjami 

przewidzianymi do zastępczej obsługi regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja 

uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych  przyczyn. 

            Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, rady gmin zobowiązane są dostosować regulaminy utrzymania czystości i porządku na 

swoim terenie do zapisów Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 m-cy od dnia 

jego uchwalenia. 

 Istnieje zatem konieczność dostosowania uchwały Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej 

w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina do nowoobowiązujących przepisów. 

 Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

  


