
UCHWAŁA NR XXIII/37/13
RADY GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 14 czerwca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/75/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada Gminy Nowa 
Słupia uchwala co następuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia stanowiący załącznik do 
Uchwały Nr XVIII/75/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia wprowadza się następujące zmiany: 

1. Rozdział 2 § 2 pkt. 4 skreśla się ppkt. f, 

2. Rozdział 3 § 7 pkt. 2, otrzymuje nowe brzmienie: Dla zapewnienia kontroli jakości selektywnej zbiórki 
odpadów do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych stosuje się worki przeźroczyste oznaczone kolorowym 
napisem lub paskiem albo worki w kolorze, według następujących zasad: 

a) kolor niebieski – papier, tektura, metale i opakowania wielomateriałowe 

b) kolor żółty – tworzywo sztuczne 

c) kolor zielony – szkło

3. Rozdział 4 § 10 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych odbywa się z częstotliwością raz w miesiącu, a z Osiedla Rudki z częstotliwością dwa razy 
w miesiącu. 

4. W Rozdziale 4 § 10 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: Odbiór odpadów selektywnie zebranych „u 
źródła” wymienionych w § 2 pkt 2, ppkt a – c odbywa się w sposób systematyczny, zapobiegający przepełnianiu 
się pojemników i worków oraz zanieczyszczeniu i zaśmieceniu terenu przyległego, z częstotliwością co najmniej 
raz na dwa miesiące. 

5. Rozdział 4 § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Odpady komunalne takie jak: 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny niezależnie od możliwości przekazywania ich na bieżąco do GPSZO 
będą usuwane z tereny nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę, raz na sześć 
miesięcy. 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe niezależnie od możliwości przekazywania ich na bieżąco do GPSZO 
będą usuwane z tereny nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę, raz w roku.

6. Rozdział 4 § 10 pkt. 3 skreśla się ppkt. d, po którym dodaje się następująca treść: należy selektywnie 
zbierać i we własnym zakresie przekazywać do GPSZO z częstotliwością dostosowaną do ilości zbieranych 
odpadów oraz potrzeb właściciela nieruchomości.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia. 
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sylwester Kozłowski
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała stanowi realizację dyspozycji określonej w ustawie z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, 
poz.897), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

Zamiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia stanowiącego 
załącznik do uchwały spowodowana jest tym, że zmienia się częstotliwość i sposób odbierania odpadów 
komunalnych zgodnie z potrzebami mieszkańców gminy.
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