
UCHWAŁA NR XXXV/160/13
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 6r ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kampinos Nr XXVIII/124/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kampinos wprowadza się następująca zmiany: 

1. Rozdział 2 § 3 po ust. 4 wprowadza się ust. 4a uchwały w brzmieniu: 

„4a Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryje koszty wyposażenia 
nieruchomości w worki do zbierania odpadów segregowanych, o których mowa w pkt. 4, worki te będą 
dostarczane przez przedsiębiorcę właścicielom nieruchomości zamieszkałych”.

2. Rozdział 3 § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Pojemniki i worki, o których mowa w rozdziale 3, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której 
zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych”.

3. Rozdział 3 § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Pojemniki, o których mowa w rozdziale 3, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, 
w szczególności poprzez:

1) wrzucanie do pojemników wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych

2) zamykanie pojemników w celu zabezpieczenia przed  dostępem wód opadowych i zwierząt

3) poddawanie pojemników co najmniej dwa razy w roku czyszczeniu preparatami usuwającymi 
drobnoustroje, owady nieprzyjemne zapachy

4) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczenia do 
przeciążenia pojemników”.

4. Rozdział 3 § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Pojemniki, o których mowa w rozdziale 3, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, 
w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie

Zmiany Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVIII/124/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w spawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos dostosowują zapisy regulaminu 
odnośnie selektywnej segregacji odpadów do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm. ). Zgodnie z art. 6r ust. 2a ww. ustawy 
z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia 
nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych. 

Ponadto, zmiana uchwały obejmuje korektę błędnie zapisanej nazwy rozdziału 3. 
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