
UCHWAŁA NR XXVI/150/2016
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i 
Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1) (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250, poz. 1020 i 
poz. 1250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIV/136/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z 2016 r., poz.3161) wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 3. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych 
pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym z § 10 
uchyla się ust. 3;

2) w rozdziale 4. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego § 14   otrzymuje 
brzmienie:

„§ 14. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, 
jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy w przypadku wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 
30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26); dyrektywy Rady 
1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. 
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228); dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30).
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UZASADNIENIE

Rada Miejska w Skępem realizując obowiązek wynikający z art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, podjęła w dniu 13 września 2016 r. uchwałę w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe (uchwała nr
XXIV/136/2016). W uchwale tej postanowienia normują wyczerpująco wszystkie kwestie
przekazane w upoważnieniu ustawowym.
Zmiany do uchwały nie wprowadzają żadnych istotnych zmian prawnych, lecz podyktowane są
uwagami Nadzoru Prawnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Proponowane zmiany są
pozytywne z punktu widzenia mieszkańców Miasta i Gminy Skępe, ponieważ dotyczącą
poprawności i jasności wprowadzonych w uchwale przepisów porządkowych.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Skępe została przekazana do zaopiniowania do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie.
Podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu jest zasadne.
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