UCHWAŁA NR XXIII/183/2020
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
z dnia 17 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.1)), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego
w Nakle
nad
Notecią,
uchwala
się,
co
następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza (Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom. z 3
października 2019r. poz. 5214) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 14 uchyla się w pkt 3 ppkt b.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
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1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2020r. poz. 150, 284 oraz 875
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Uzasadnienie
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne ze względu na planowaną na terenie Gminy Mrocza
zmianę w obecnie obowiązującym systemie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającą na zmianie
dotyczącej bioodpadów, które to planuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbierać z terenu nieruchomości (art. 3 ust. 2c). Do tej pory
ww. odpad był również przyjmowany w PSZOK w Ostrowie, jednak ze względu na sposób dostarczania
przedmiotowego odpadu podjęto decyzję, że odpad ten będzie odbierany od właściciela nieruchomości
tylko i wyłącznie bezpośrednio z terenu nieruchomości, a odpad ten zgodnie z przepisami obowiązującymi
na terenie Gminy Mrocza musi być gromadzony w workach (dostarczonych przez Gminę), pojemnikach lub
kontenerach (które zapewni sobie właściciel nieruchomości). Worki, pojemniki jak i kontenery muszą
spełniać wymogi określone w § 5 oraz 6.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie przez Radę Miejską w Mroczy niniejszej uchwały
w przedmiotowej sprawie.
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