Uchwała Nr 120/VII/2015
Rady Miasta Józefowa
z dnia 27 listopada 2015 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Józefowa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust 2
ustawy
z
dnia
13
września
1996
r.
o
utrzymaniu
czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zmianami) po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miasta
Józefowa uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Józefowa, zwanym dalej Regulaminem, następującej treści:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Józefowa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 4 ustawy u.c.p.
2. Regulamin opracowany został zgodnie z założeniami obowiązującego Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat
2018-2023. Przyjęte założenia uchwały dla regionu warszawskiego będą
przestrzegane na terenie miasta Józefowa.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości
na nieruchomościach oraz terenach użytku publicznego
§2
1. Obowiązek utrzymania czystości na terenach nieruchomości ciąży na ich właścicielach,
poprzez:
1) wyznaczenie miejsc do gromadzenia odpadów;
2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów
komunalnych;
3) wyposażenie nieruchomości w zestaw worków przeznaczonych do gromadzenia
segregowanych odpadów komunalnych;
4) utrzymywanie
pojemników
do
gromadzenia
odpadów
komunalnych
w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz porządku w miejscu ich
ustawienia;
5) mycie pojemników co najmniej raz na kwartał;
6) utrzymanie nieruchomości w należytym stanie sanitarno – porządkowym;
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki co
najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) papier;
2) szkło;
3) tworzywa sztuczne;
4) metale;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji
7) przeterminowane leki i chemikalia,
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8) zużyte baterie i akumulatory
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe
11) zużyte opony
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
3. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, wykonawcy robót,
jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej zapewniają utrzymanie
czystości i porządku na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego
przez uprzątnięcie błota, śniegu i lodu z przystanków komunikacyjnych oraz dróg
publicznych przy krawędzi jezdni poza teren przystanku komunikacyjnego
w sposób nieutrudniający zatrzymywanie się pojazdów, wysiadanie i wsiadanie
pasażerów.
4. Zarządcy dróg i ciągów pieszych zobowiązani są zapewnić - uzależnioną
od natężenia ruchu - odpowiednią liczbę koszy ulicznych na drobne odpadki
komunalne, wykonanych z materiałów niepalnych, ustawionych w sposób
niepowodujący utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów.
5. Zarządcy dróg zobowiązani są do pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych
do drogi publicznej.
§ 3.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie
nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji
miejskiej sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie
z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; w szczególności ścieki
takie nie powinny być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub
do ziemi.
2. Doraźne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi
z wyłączeniem napraw blacharsko - lakierniczych mogą odbywać się na terenie
nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości,
a powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 4.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych
do kanalizacji sanitarnej lub jeżeli brak jest sieci kanalizacji sanitarnej, do zbiornika
bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych. W przypadku,
gdy nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię spełniającą
wymagania określone w przepisach odrębnych, właściciel nieruchomości nie ma
obowiązku przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Nieczystości ciekłe, nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej muszą być gromadzone
w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z innych
przepisów w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)
Rozdział III
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów.
§5
1. Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów, do 2020 r. do nie więcej niż
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35% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji wytworzonej w
1995 r. – tj. 54,25 kg/mieszkańca/rok.
2. Do zapewnienia poziomów określonych w ust. 1 zobowiązani są przedsiębiorcy
posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
prowadzonego przez
Burmistrza Miasta Józefowa.

Rozdział IV
Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości
oraz na drogach publicznych
§6
1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej
stosuje się przeźroczyste worki foliowe:
1) o pojemności 120 l z napisem żółtym na tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe;
2) o pojemności 120 l z napisem zielonym na szkło;
3) o pojemności 120 l z napisem niebieskim na papier.
2. Worki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej są dostarczane
właścicielom nieruchomości raz w miesiącu przez przedsiębiorcę świadczącego usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych w takiej ilości, jaka została przez
mieszkańców wystawiona. Dodatkowo worki można pobrać w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych oraz w Zakładzie Oczyszczania w godzinach pracy.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej stosuje się
pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l oraz pojemniki typu „dzwon” z
przeznaczeniem na papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe. Na terenie małych osiedli mieszkaniowych dopuszcza się worki o
pojemności 120l. Ilość pojemników oraz worków należy dostosować do liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość przy uwzględnieniu minimalnej częstotliwości
odbioru odpadów.
4. Pozostałe odpady komunalne niesegregowane powstające na terenie nieruchomości
winny być gromadzone w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l
i kontenerach o pojemności 5 m3, 7 m3, 10 m3 lub więcej, przystosowanych do
obsługi przez specjalistyczne środki transportu.
§7
1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości niezamieszkałych należy
gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności,
uwzględniającej następujące normy:
1) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika;
2) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika;
3) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co
najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;
4) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego, jednak
co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;
5) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik 120 l na każdych 10
pracowników;
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7) dla domów opieki, hoteli – 20 l na jedno łóżko.
2. Ilość oraz objętość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych
będzie dostosowana do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub w
przypadku gospodarstw domowych do liczby osób stanowiących odrębne
gospodarstwo domowe, przy uwzględnieniu obowiązującej częstotliwości odbioru
odpadów.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 i 4, jeśli jest prowadzona działalność
spożywcza (w tym sklep spożywczy) lub gastronomiczna, oraz w ust. 1 pkt 5 należy
dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady.

§8
1. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w specjalnie do tego
celu dostosowanych kontenerach lub na wydzielonym miejscu na terenie
nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości.
2. Kosze uliczne o minimalnej pojemności 40 l winny być rozmieszczone w pasach dróg
publicznych o nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz na
innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
§9
1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych
zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników jednostki wywozowej, w sposób nie
powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub
osób trzecich.
2. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w granicach nieruchomości z
zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z póź. zm.).
3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawiania pojemników na odpady
komunalne ponoszą właściciele nieruchomości.

Rozdział V
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
§ 10
1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych
powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie
rzadziej niż:
1) raz w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych;
2) raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych;
3) nie rzadziej niż raz w tygodniu – w przypadku szkół, przedszkoli, hoteli, lokali
gastronomicznych,
4) raz na dwa tygodnie
- w przypadku punktów handlowych, zakładów
rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych, przy czym częstotliwość wywozu odpadów winna
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zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie
właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych
2. Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i
opakowania wielomateriałowe) należy usuwać:
1) raz w miesiącu – z budynków jednorodzinnych,
2) raz w tygodniu – z budynków wielorodzinnych;
3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne – raz w miesiącu.
3. W przypadku placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami
wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.
4. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości
gromadzonych w nich odpadów, jednak opróżnianie ich winno się odbywać nie
rzadziej niż jeden raz na tydzień w sezonie zimowym, oraz nie rzadziej niż dwa razy
w tygodniu w sezonie letnim.
5. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób
gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego
przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz
zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż
raz na kwartał.
6. Normatywne ilości nieczystości płynnych wylicza się według zasad określonych w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
7. W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele
nieruchomości zamieszkałych mogą na bieżąco przekazywać do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Józefowa przy
ul. Jarosławskiej zbierane w sposób selektywny odpady komunalne, w tym:
1) papier;
2) szkło;
3) tworzywa sztuczne;
4) metale;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady ulegające biodegradacji;
7) odpady zielone;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) odpady wielkogabarytowe;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyte opony;
12) przeterminowane leki i chemikalia;
13) odpady poremontowe i budowlane w ilości do 100 kg miesięcznie z danej
nieruchomości .
Punkt
przyjmuje
wyłącznie
odpady
komunalne,
czyli
odpady
powstałe
w
gospodarstwach
domowych,
samodzielnie
dostarczone
przez
właścicieli
nieruchomości,
po
okazaniu
ostatniego
potwierdzenia
wpłaty
opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Odpady zielone zbierane będą do worków w kolorze czarnym o maksymalnej
pojemności 120l zakupionych przez mieszkańców we własnym zakresie i odbierane:
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1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października z częstotliwością:
- raz w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych;
- raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych;
2) w listopadzie:
- z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych z częstotliwością dwa
razy w miesiącu
9. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odbierane będą bezpośrednio sprzed
nieruchomości zamieszkałych:
1) raz na dwa tygodnie - z budynków jednorodzinnych;
2) raz w tygodniu - z budynków wielorodzinnych.
10. Odpady wielkogabarytowe z nieruchomości zamieszkałych odbierane będą raz w roku
sprzed posesji, w uprzednio uzgodnionym terminie. W każdym innym terminie można
pozbyć się odpadów wielkogabarytowych poprzez dostarczenie do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwie domowym
należy przekazywać w ramach organizowanej przez miasto Józefów zbiórki odpadów
wielkogabarytowych lub na bieżąco do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
12. Przeterminowane
leki
należy
wrzucać
do
oznakowanych
pojemników
rozmieszczonych w aptekach na terenie miasta Józefowa lub dostarczać do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
13. Odpady poremontowe i budowlane stanowiące odpady komunalne w ilości do 100 kg
miesięcznie z danej nieruchomości można przekazywać do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
14. W mieście zabrania się:
1) składowania lub magazynowania wszelkich odpadów w miejscach do tego
nieprzeznaczonych,
2) umieszczenia odpadów komunalnych z lokali handlowych, gastronomicznych,
usługowych, mieszkalnych i targowisk w koszach ulicznych,
3) podrzucania odpadów komunalnych na teren innej nieruchomości i
pojemników na odpady komunalne będące w posiadaniu innego właściciela.

do

15. W dniu odbioru poszczególnych frakcji odpadów, przed godziną 7.00, właściciele
nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są wystawić przed posesję pojemniki z
odpadami zmieszanymi oraz worki z odpadami segregowanymi.
W przypadku
nieruchomości z altanami śmietnikowymi, właściciele winni zapewnić dostęp
pracownikom firmy odbierającej odpady, poprzez otworzenie furtki altany.
Rozdział VI
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 11
1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz odpady stanowiące pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania z terenu Józefowa
muszą być zagospodarowane w ramach warszawskiego regionu gospodarki odpadami
w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych. W przypadku
braku mocy przerobowych instalacji regionalnych, odpady kierować należy do
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instalacji zastępczych wyznaczonych dla regionu warszawskiego. W przypadku braku
mocy przerobowych instalacji regionalnych i zastępczych regionu warszawskiego,
odpady z Józefowa mogą zostać przekazane do instalacji zlokalizowanych poza
granicami regionu.
2.

Wykaz regionalnych oraz zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych określony został aktualnym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami
dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami.

3. Odpady selektywnie zebrane, powinny trafiać
do właściwych instalacji przetwarzających odpady.

zgodnie

z

zasadą

bliskości

4. Instalacje przetwarzające selektywnie zebrane odpady zielone i bioodpady, powinny
funkcjonować
w
sposób
zapewniający
wytworzenie
z
nich
produktu
o właściwościach nawozowych lub środka wspomagającego uprawę roślin. Spełnienie
powyższego warunku powinno być potwierdzone poprzez uzyskanie zezwolenia na
wprowadzanie do obrotu produktu lub środka, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Składowiska odpadów posiadających status regionalnych, mogą przyjmować do
unieszkodliwienia wyłącznie przetworzone odpady komunalne.

Rozdział VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające
na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwości
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku
§ 12.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania
bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych
zwierząt.
2. W przypadku nieruchomości, na której zlokalizowane są budynki wielorodzinne, ilość
utrzymywanych zwierząt domowych określa zarządca nieruchomości odrębnym
Regulaminem.
§ 13.
1. Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub
na ogrodzonych nieruchomościach zabezpieczonych przed ich samodzielnym
wydostaniem się na zewnątrz.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy,
należy:
1) zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę
przed zagrożeniem oraz uciążliwością dla ludzi;
2) wyposażenie psa w obrożę;
3) prowadzenie w miejscu publicznym psa na uwięzi z nałożonym kagańcem;
4) stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
z zastrzeżeniem ust. 3;
5) usuwanie niezwłocznie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne
zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach,
terenach zielonych (zieleńcach, parkach, itp.);
3. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem, jest dozwolone jedynie
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi.
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4. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie
nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie
przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej
tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
§ 1 4.
Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych
zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

Roz dz i ał V I I I
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 1 5.
1. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany zapewnić:
1) gromadzenie i codzienne usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów
i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami
niniejszego Regulaminu i
nie powodowanie zanieczyszczenia terenu
nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
2) nie powodowanie przez te zwierzęta uciążliwości takich jak hałas, odory itp.;
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
2. Trzymanie drobiu, królików, kóz i gołębi dopuszczalne jest na nieruchomościach
w zapewnieniu właściwej odległości od granicy posesji tak, by uciążliwość
spowodowana utrzymywaniem zwierząt nie wykraczała poza granice nieruchomości.
3. Pszczoły winne być trzymane w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m
od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie
zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.
Rozdział IX
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania
§ 16.
Terenami przeznaczonymi do deratyzacji są obszary w granicach administracyjnych
miasta, a w szczególności:
1. osiedla mieszkaniowe;
2. budynki wielorodzinne;
3. placówki gastronomiczne;
4. placówki oświatowe;
5. zakłady produkcyjne.
§ 17.
1. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane są w terminach od 15 do 30 marca
oraz od 1 do 15 października.
2. Środki używane do deratyzacji należy wykładać w stacyjkach niedostępnych
dla innych zwierząt lub dzieci.
Rozdział X
Przepisy końcowe
§ 18
Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje
Burmistrz Miasta Józefowa.
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§ 19
Traci moc uchwała Nr 258/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 8 lutego 2013r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Józefowa oraz
Uchwała Nr 296/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2013r w sprawie
określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 20
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§ 21
Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez rozplakatowanie w formie obwieszczenia
w miejscach publicznych i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Józefowa.
§ 22
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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Uzasadnienie:
Obowiązek uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy, będącego aktem prawa miejscowego wynika z zapisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami
ww.

ustawy

projekt

uchwały

winien

zostać

zaopiniowany

przez

powiatowego

państwowego inspektora sanitarnego.
Niniejszy regulamin został dostosowany do znowelizowanych zapisów ww. ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących częstotliwości odbioru
odpadów

komunalnych

z

nieruchomości

zamieszkałych

i

uwzględnia

wszystkie

wymagania co do jego treści zawarte w art. 4 ust. 1 i 2 przedmiotowej ustawy.
Projekt niniejszej uchwały, w myśl art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Państwowego
Inspektora Sanitarnego w Otwocku pismem z dnia 19.11.2015r.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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