UCHWAŁA NR XXII/148/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
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 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska
w Książu Wlkp. uchwala „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.” w
następującym brzmieniu:
Rozdział 1.
Postanowienie ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp. zwany dalej
„Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ
Wlkp., dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania, przyjmowanie przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnienie przyjmowania w inny sposób
przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych
opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, puszek
aluminiowych i metalu, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, papieru, tektury, tworzyw
sztucznych, szkła bezbarwnego, szkła kolorowego,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i
ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w
tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;
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7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Powstałe na nieruchomości zmieszane odpady komunalne, w tym odpady powstałe
w gospodarstwach domowych, przed ich umieszczeniem w przeznaczonych do tego pojemnikach, należy
poddać segregacji mającej na celu wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych:
1) przeterminowanych leków;
2) odpadów niebezpiecznych;
3) zużytych baterii i akumulatorów;
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
6) zużytych opon;
7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;
8) puszek aluminiowych i metalu;
9) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji oraz odpadów zielonych;
10) odpadów, o których mowa w ust. 2.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek selektywnego gromadzenia odpadów:
1) papieru i tektury;
2) szkła bezbarwnego;
3) szkła kolorowego;
4) tworzyw sztucznych.
3. Na terenie nieruchomości zamieszkałych, frakcje odpadów komunalnych powstających
nieregularnie, takie jak:
1) przeterminowane leki;
2) odpady niebezpieczne;
3) zużyte baterie i akumulatory;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6) zużyte opony;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
8) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
oraz odpady zielone;
9) puszki aluminiowe i metale, powinny być po zebraniu dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Książu Wlkp., przy ulicy Radoszkowskiej, z zastrzeżeniem ust.
4-5.
4. Zużyte baterie można umieszczać w przeznaczonych do tego celu, odpowiednio oznaczonych,
pojemnikach w miejscach wskazanych przez Gminę Książ Wlkp.
5. Akumulatory przemysłowe i samochodowe można dostarczać do placówek handlowych
prowadzących ich sprzedaż lub wymianę.

Id: 3B1EFD68-3CBA-490A-945F-B62BDED5EC0B. Uchwalony

Strona 2

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe mogą być
wystawiane przed teren nieruchomości, z której pochodzą dwa razy w roku,
w terminach wyznaczonych przez uprawniony podmiot odbierający odpady komunalne.
7. W workach do selektywnej zbiórki należy umieszczać jedynie odpady należące do frakcji
opisanych na workach.
8. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 3 pkt 8 zwolnieni są właściciele nieruchomości,
na terenie których wykorzystuje się na własne potrzeby odpady ulegające biodegradacji poprzez
kompostowanie
w
przydomowych
kompostownikach,
w
sposób
zgodny
z wymaganiami określonymi w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
9. Odpady wymienione w ust. 2 należy gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach lub
specjalnie oznaczonych workach, celem ich odbioru przez podmiot odbierający odpady, zgodnie z
harmonogramem odbioru odpadów lub samodzielnie dostarczyć je do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (PSZOK).
§ 3. Właściciele nieruchomości w części służącej do użytku publicznego mają obowiązek
niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, w sposób niepowodujący
zakłóceń w ruchu pieszych oraz pojazdów.
§ 4. 1. Dozwolone
jest
mycie
pojazdów
samochodowych
poza
myjniami,
z zachowaniem warunku, że powstające ścieki zawierające szkodliwe substancje nie ulegające
biodegradacji, nie będą odprowadzane bezpośrednio do ziemi lub zbiorników bezodpływowych.
2. Zabronione jest mycie pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, w lasach, parkach i w
pobliżu zbiorników wodnych.
3. Dozwolona jest naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami, jeśli nie spowoduje ona
zanieczyszczeń środowiska, a odpady powstające w trakcie naprawy, będą gromadzone
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami Regulaminu.
4. Konserwacja pojazdów samochodowych nie może wpływać negatywnie na środowisko
i stwarzać uciążliwości dla najbliższego otoczenia.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,
warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania
Polskich Norm zapewniających bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym obsługę przy ich
opróżnianiu.
2. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości powinna
zapewnić nieprzepełnianie pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku dookoła pojemników.
3. Miejsca publiczne, takie jak: ciągi handlowo – usługowe, parki, skwery, parkingi, przystanki
komunikacji i inne służące użyteczności publicznej, są przez właścicieli nieruchomości obowiązkowo
wyposażone
w
zamocowane
na
stałe
kosze
uliczne
o pojemności od 20 l do 70 l, dostosowane do ilości powstających odpadów.
4. Do zbierania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości zamieszkałej
i nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady, przeznacza się pojemniki spełniające
wymagania określone w ust. 1.
5. Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić na terenie nieruchomości zamieszkałej
w workach wykonanych z folii LDPE o pojemności od 60 l do 120 l na każdą wskazaną w § 2 ust. 2
frakcję, w kolorach:
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1) worek niebieski – do gromadzenia papieru i tektury;
2) worek biały – do gromadzenia szkła bezbarwnego;
3) worek zielony – do gromadzenia szkła kolorowego,
4) worek żółty – do gromadzenia tworzyw sztucznych.
6. Do zbierania odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej
stosować należy:
1) pojemniki
typu
„dzwon”
o
pojemności
1,1
m3
lub
typu
„siatkowy”
3
3
o pojemności od 1,5 m do 2,8 m , a także komplet pojemników tworzących „gniazdo” do segregacji,
powinien posiadać zbliżone do siebie wymiary, kształt nieodbiegający od ogólnie przyjętych
standardów o kolorystyce: papier i tektura – kolor niebieski, szkło bezbarwne – kolor biały, szkło
kolorowe – kolor zielony, tworzywa sztuczne – kolor żółty;
2) kontenery o pojemności od 2 m3 do 8 m3 o kolorystyce, jak w lit. a;
3) w zabudowie wielorodzinnej należy stosować pojemniki o minimalnej pojemności 5 l na mieszkańca,
przy czym nie mniejszej niż 1 m3 (dla szkła i papieru) oraz 1,5 m3 dla tworzyw sztucznych dla
każdego punktu zbierania;
4) dopuszcza się stosowanie worków, o których mowa w ust. 5 w zabudowie wielorodzinnej do 18
lokali.
7. Do zbierania odpadów komunalnych
niezamieszkałych, stosuje się odpowiednio ust. 5.

gromadzonych

selektywnie

z

nieruchomości

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w
pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając liczbę mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość.
2. Przy doborze pojemnika należy kierować się zależnością, że miesięcznie na 1 mieszkańca przypada
średnio 30 litrów odpadów zmieszanych.
3. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinny być
dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela. Ustala się następujące pojemności pojemników:
1) 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość;
2) dla szkół wszelkiego typu - 5 l na każdego ucznia i pracownika;
3) dla przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych - 25 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, lecz nie mniej niż jeden
pojemnik 110 l na jeden lokal;
5) dla
zakładów
rzemieślniczych,
usługowych
i
produkcyjnych
do pomieszczeń biurowych i socjalnych -60 l na każdych 10-ciu pracowników;

w

odniesieniu

6) dla lokali gastronomicznych i hoteli - 10 l na jedno miejsce odpowiednio konsumpcyjne lub
noclegowe;
7) dla urzędów i innych instytucji - 5 l na każdego pracownika i 5 l na każdych
10 interesantów;
8) dla
ogródków
działkowych
co
najmniej
50
l
pojemności
pojemnika
lub kontenera w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku i 3 l - poza tym okresem;
9) dla domków letniskowych - co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdy domek;
10) dla cmentarzy - co najmniej 2m3 na 0,5 ha powierzchni cmentarza, a w czasie świąt kościelnych
pojemność pojemnika dostosowana do wielkości potrzeb.
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4. Na pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinna być
umieszczona informacja o właścicielu nieruchomości lub oznaczenie nieruchomości.
§ 7. 1. Pojemniki należy umieszczać w miejscu umożliwiającym
i dojazd z drogi pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.

bezpośredni

dostęp

2. Pojemniki należy ustawiać w taki sposób aby nie powodowały uciążliwości i utrudnień
dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości, osób trzecich oraz ruchu pojazdów.
3. Pojemniki powinny być udostępniane zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru.
Niewystawienie ich w wyznaczonym terminie, skutkować będzie nieodebraniem odpadów.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na
nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych zmieszanych przez właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy odbywać się będzie z częstotliwością:
1) z terenu miasta Książ Wlkp.:
a) z zabudowy jednorodzinnej – w okresie od kwietnia do października, nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie, natomiast w pozostałych miesiącach - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) z zabudowy wielorodzinnej – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż 1 raz w
tygodniu, natomiast w pozostałych miesiącach - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) z terenów wiejskich – nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Właściciele nieruchomości wymienionych w ust. 2, zobowiązani są do pozbywania się
z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 2, co najmniej
raz w miesiącu.
4. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobowiązani
są
do
pozbywania
się
odpadów
zmieszanych
z
terenu
nieruchomości,
jeden raz w miesiącu.
5. Właściciele nieruchomości wymienionych w ust. 4, zobowiązani są do pozbywania się
z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 2, co
najmniej raz w miesiącu.
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób
systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych,
gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkałych
na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
z terenu nieruchomości niezwłocznie po jego zapełnieniu.

pozbywania

się

nieczystości

ciekłych

4. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli
nieruchomości.
§ 10. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się:
1) odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości w terminach określonych w
harmonogramie dostarczonym przez podmiot odbierający odpady komunalne;
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2) nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym w terminach określonym w
niniejszym regulaminie i zgodnie z zawartą umową z przedsiębiorcą posiadającym stosowne
zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
§ 11. Określa się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych:
1) właściciel nieruchomości zobowiązany jest umieścić pojemnik i worki wypełnione odpadami w
miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady, bez konieczności wchodzenia
na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie
z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także
- za zgodą właściciela nieruchomości - wjazd na teren nieruchomości pojazdów w celu odbioru
odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
2) meble
i
inne
odpady
wielkogabarytowe
oraz
zużyty
sprzęt
elektryczny
i elektroniczny należy wystawić przed wejściem na teren posesji w terminie zgodnym z
harmonogramem;
3) właściciel nieruchomości umożliwi wjazd na teren nieruchomości przedsiębiorcy uprawnionemu do
odbioru nieczystości ciekłych, w celu opróżniania zbiornika bezodpływowego, w terminach
określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z zawartą umową z przedsiębiorcą.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12. Gmina Książ Wlkp. należy do VI Regionu gospodarki odpadami komunalnymi
w
województwie
wielkopolskim
wskazanego
w
Planie
Gospodarki
Odpadami
dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017, w którym Regionalną Instalację Przetwarzania
Odpadów Komunalnych stanowi instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Jarocinie, do której wyznaczony podmiot
odbierający odpady komunalne jest zobowiązany przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości
odpady komunalne.
§ 13. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:
1) promować postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających na
nieruchomościach, poprzez:
a) używanie toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych,
b) kupowanie produktów bez opakowania, minimalnie opakowanych lub w opakowaniach zwrotnych,
c) zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed
wrzuceniem do pojemnika,
d) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym;
2) promować kompostowanie w przydomowych kompostownikach odpadów ulegających biodegradacji
powstających na nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku
§ 14. 1. Właściciele
lub
opiekunowie
zwierząt
domowych
zobowiązani
są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
2. Do obowiązków osób posiadających zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
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a) niepozostawienia psa bez dozoru,
b) utrzymywanie
kojców,
ogrodzeń,
w
których
uniemożliwiającym wydostanie się ich na zewnątrz,

przebywają

psy,

w

stanie

c) zwolnienie psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy
nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający
dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,
wyposażoną w domofon lub dzwonek elektryczny przy wejściu na nieruchomość;
2) w
odniesieniu
do
i skutecznego dozoru.

pozostałych

zwierząt

domowych

-

zapewnienie

stałego

§ 15. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych
przez psy i inne zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach
§ 16. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnych, zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich
dotyczy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów na których znajdują się instytucje
użyteczności publicznej, sfery przemysłowej i ogródków działkowych.
§ 17. Na terenach nie wymienionych w § 16 zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod
warunkiem zachowania następujących zasad:
1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone
i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu
nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
2) niepowodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych dla
współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich;
3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 18. 1. Deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej i ochrony zdrowia;
2) zabudowane obiektami handlowymi, gastronomicznymi i przetwórstwa rolno-spożywczego;
3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt;
4) zabudowane obiektami wykorzystywanymi odpowiednio do przechowywania, składowania lub
magazynowania produktów rolno-spożywczych;
5) będące
w
posiadaniu
i/lub
w zakresie gospodarowania odpadami,

władaniu

podmiotów

prowadzących

działalność

6) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej,
2. Deratyzacja na terenie obszarów wymienionych w ust. 1 pkt. 1-5 winna być przeprowadzana co
najmniej raz w roku w okresie od 1 listopada do 1 grudnia.
3. Ponadto deratyzacja na terenie obszarów wymienionych w ust. 1 winna być przeprowadzana
każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
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Rozdział 9.
Przepisy końcowe
§ 19. Traci moc uchwała Nr XXVIII/187/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 lutego 2013
r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp. (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 2013 r. poz. 2523)
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 21. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska, po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej
„Regulaminem”. Projekt uchwały był również przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy
Książ Wlkp. w trybie uchwały Nr XXIII/163/04 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 grudnia
2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp.
Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych opinii, uwag czy propozycji. Przedmiotowy regulamin
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Po nowelizacji ww.
ustawy wprowadzonej 1 lutego 2015 r. ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.
87), konieczne stało się dostosowanie treści Regulaminu do aktualnie obowiązujących przepisów
prawa.
Z uwagi na fakt, iż konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z przepisu
ustawowego, nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do proponowanej uchwały,
środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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