
Uchwała Nr  345/ LXIX/2017
  Rady Miejskiej w Gostyninie

       z dnia 30 listopada 2017 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 ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.) oraz  art. 4 ust. 1, ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.
1289),  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 wprowadza się następujące zmiany:

1.  § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

,,W przypadku  zabudowy  jednorodzinnej  właściciele  nieruchomości  są  zobowiązani  do
wystawienia  pojemnika  i/lub  worków  przed  bramę  posesji  w  dniu  odbioru  odpadów
najpóźniej o godzinie 6:00”.

2. §18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„  W przypadku zabudowy jednorodzinnej  właściciele  nieruchomości  są  zobowiązani  do
wystawienia  pojemnika  i/lub  worków  przed  bramę  posesji  w  dniu  odbioru  odpadów
najpóźniej o godzinie 6:00”.

§ 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 Robacki



                                                          UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 345/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada
2017 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.
      Zmiana uchwały związana jest ze „zdjęciem” z mieszkańców Gminy Miasta Gostynina

obowiązku wystawiania pojemników z odpadami do najbliższej ogólnodostępnej drogi – w

przypadku  braku  możliwości  dojazdu  pojazdu  specjalistycznego.  Powyższe  ma  na  celu

ułatwienie pozbywania się zebranych odpadów przez właścicieli nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.  


