Uchwała Nr 239/V/09
Rady Miasta Józefowa
z dnia 23 lipca 2009 r.
zmieniająca uchwałę nr 493/IV/2006 Rady Miasta Józefowa w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Józefowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z póź. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, Rada Miasta Józefowa uchwala co następuje:
§1
W uchwale nr 493/IV/2006 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Odpady z terenu nieruchomości należy usuwać nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu z zastrzeżeniem ust.5, ust. 6, ust. 7, ust. 13”
2) w § 10 dodaje się ust. 13 o następującym brzmieniu:
„13. Dla gospodarstw domowych jednoosobowych dopuszcza się wywóz odpadów z
terenu nieruchomości z częstotliwością raz na dwa miesiące pojemnik 110 l”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie:
Jak wynika z prowadzonej przez Referat Gospodarki Komunalnej kontroli umów na
odbiór odpadów komunalnych niezastosowanie się części mieszkańców do obowiązku
zawierania

umów

wynikało

z

częstotliwości

odbioru

odpadów

określonej

w Regulaminie, tj. min. 110 l raz w miesiącu.
Prowadzony na terenie miasta odbiór selektywnie zgromadzonych odpadów
(papieru

i

tektury,

niesegregowanych

szkła,

odpadów

tworzyw

sztucznych)

komunalnych

znacznie

przekazywanych

ogranicza

ilość

przedsiębiorcom

do unieszkodliwienia.
Celem dostosowania treści Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta

Józefowa

do

faktycznych

potrzeb

mieszkańców

Miasta,

a

zwłaszcza

gospodarstw domowych zamieszkałych przez osoby samotne, wprowadzone zostały
zmiany

do

Regulaminu,

dające

możliwość

wywozu

odpadów

z

mniejszą

częstotliwością.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, propozycje zmian do regulaminu przedłożone zostały
do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Otwocku.
Pismem z dnia 10.06.2009 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Otwocku zaopiniował pozytywnie propozycje zmian do Regulaminu.

