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RADY GMINY MIETKOW

z dnia28 września 2017 r,

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mietków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U' zf016 r.
poz.446ze zm.) oraz art'4ust. 1i2 ustawy zdnia 73 września 1996r, outrzymaniu czystości iporządku
w gminach (Dz. U. z2OI7 r' poz 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu'
Rada Gminy Mietków uchwalą co następuje:

$1. Wuchwale nr XXI]I44I2016 Rady Gminy Mietków zdnia29czerwca2016r, wsprawie regulaminu
utrrymania czystości i porządku na terenie Gminy Mietków Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z
20|6 r. poz.3402 wprowadza się następujące zmiany:

1) S 2. ust.7 otrzymuje brzmienie:

,,7. odpady o których mowa w ust. 1 pkt7 i || na|eĘ zagospodarowywać we własnym kompostowniku
lub dostarczaó do pojemnikazbiorczego koloru brązowego w swojej miejscowości lub gromadzió w workach
ztworzyw sńtlcznychiprzekazywać nabieŻąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych''.

$ 2. Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Mietków.

$ 3. Uchwała w chodzi w Ęcie po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiqzywania od dnia 01'01.2018 r.
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RADA GMINY
MIETKÓw

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 t. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach ( Dz. .rJ. z 2017 t. poz. 1289) Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowęgo Inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy, który stanowi akt prawa miejscowego.
Rada Gminy Mietków przed uchwaleniem zmiany regulaminu przedł'oĘła projekt do
zaopiniowania Państwowemu Powiatowęmu Inspektorowi Sanitarnemu wę Wrocławiu.
W dniu 20.09.2017 r. uzyskano pozyĘwnąopinię do projektu niniejszej uchwaĘ.
Ze wzg|ędu na koniecznośó dostosowania zapisów uchwĄ w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Mietków do aktualnie obowiązującego stanu prawnego-
Rozporuądzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z f01r7 r. poz, 19), podjecie uchwĄ
jest uzasadnionę.
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