
UCHWAŁA NR XVIII/105/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/83/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), Rada Miejska 
w Nowej Słupi uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia stanowiącym załącznik 
do Uchwały Nr XVI/83/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia, wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w rozdziale 2 w §2 ust. 1 w pkt 15) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 16), który otrzymuje 
brzmienie: ,,odpady niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne, które ze względu na swoje właściwości 
oznaczone są jako rodzaj odpadów niebezpiecznych.’’;

2) w rozdziale 3 w §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,Właściciele nieruchomości po uprzątnięciu chodnika 
położonego wzdłuż jego nieruchomości i bezpośrednio przy granicy nieruchomości ze śniegu, lodu i błota 
oraz innych zanieczyszczeń, gromadzą je w miejscu niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub 
pojazdów.’’;

3) w rozdziale 3 w §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,Uprzątanie śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń 
powinno następować z odpowiednią częstotliwością dostosowaną do panujących warunków 
atmosferycznych.’’;

4) w rozdziale 4 w §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych 
(resztkowych) na terenie nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne służą 
spełniające normy techniczne pojemniki i worki o pojemności minimum 120l, a do gromadzenia odpadów 
selektywnie zebranych służą worki spełniające standardy o pojemności minimum 120l.’’;

5) w rozdziale 4 w §6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,,Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych 
(resztkowych) na terenie nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne wielolokalowe służą 
pojemniki o pojemności minimum 1100l a do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych służą pojemniki 
o pojemności minimum 1100l i worki spełniające standardy o pojemności minimum 120l.’’;

6) w rozdziale 4 w §6 uchyla się ust. 2;

7) w rozdziale 4 w §7 w ust. 1 w pkt 2) przecinek zastępują się kropką i uchyla się pkt 3);

8) w rozdziale 5 w §8 w ust. 1 w pkt 2) w lit. e) przecinek zastępują się kropką i uchyla się pkt 3);

9) w rozdziale 5 w §8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,,Odpady komunalne takie jak:

1) papier i tekturę,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło opakowaniowe,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki,
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9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12) zużyte opony,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót 
budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji 
budowlano – architektonicznej,

14) popiół z palenisk domowych,

15) odpady niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne, które ze względu na swoje właściwości oznaczone 
są jako rodzaj odpadów niebezpiecznych,

- należy selektywnie zbierać i we własnym zakresie przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych z częstotliwością dostosowaną do ilości wytwarzanych odpadów oraz potrzeb 
właścicieli nieruchomości.’’.

10) w rozdziale 7 uchyla się §11;

11) w rozdziale 7 w §12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do 
zapewnienia ze strony zwierząt bezpieczeństwa innych osób korzystających z terenów publicznie 
dostępnych.’’;

12) w rozdziale 7 w §12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do 
uprzątnięcia nieczystości pozostawionych przez te zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego.’’.

§ 2. Pozostałe zapisy Regulaminu o którym mowa w §1 nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie w dniu 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Roman
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Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 r. znowelizowanych przepisów ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Nowej Słupi
zobowiązana była do zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia.
W związku z nowymi obowiązującymi przepisami należało w podjętej Uchwale Nr XVI/83/19 Rady
Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia, uzupełnić zapisy dotyczące zbierania odpadów
niebezpiecznych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W związku również z faktem, że Rada Miejska w Nowej Słupi nie podejmowała uchwały
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, należało usunąć z Regulaminu zapisy dotyczące nieruchomości na której
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach traktowane są jako nieruchomości niezamieszkane.

Zmiana zapisów Regulaminu podyktowana jest również zastrzeżeniami Prokuratury Rejonowej
w Ostrowcu Świętokrzyskim do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa
Słupia uchwalanego Uchwałą Nr VIII/26/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia. Część
zapisów wskazanego Regulaminu zostało przeniesionych do Regulaminu podjętego uchwałą Nr XVI/83/19
Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia. W związku z powyższym należało również dokonać
modyfikacji zapisów Regulaminu biorąc pod uwagę zastrzeżenia Prokuratora.
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