
 

 

 

UCHWAŁA Nr IX/73/2019 

Rady Gminy w Miedznie 
z dnia 5 grudnia 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr VIII/69/2019 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 października 2019 r.     

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedzna 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Węgrowie, Rada Gminy w Miedznie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
W Uchwale Nr VIII/69/2019 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedzna (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2019 r. poz. 12935) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) W § 2 w ust. 3: 

-  skreśla się zdanie drugie., 

- po ust. 3 dodaje się ust.4 w brzmieniu: 

 "4. Bioodpady mogą być gromadzone bezpośrednio na nieruchomości na których powstały, 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w przydomowych kompostownikach. 

Podłoże pod kompostownikiem powinno być przepuszczalne, zapewniające swobodny odpływ 

nadmiaru wody.  Kompostowanie bioodpadów powinno odbywać się w taki sposób, aby poddane 

kompostowaniu odpady nie powodowały uciążliwości sanitarnych dla otoczenia. W takim przypadku 

zwalnia się właścicieli nieruchomości z obowiązku posiadania worków i pojemników na bioodpady  w 

części dotyczącej odpadów podlegających kompostowaniu." 

2)  § 6 ust.2 otrzymuje brzmienie: 
    " Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 

na drogach publicznych służą kosze uliczne o minimalnej pojemności        20 L." 

2)  § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
     " 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, są zobowiązani do ich przekazywania w sposób określony w niniejszym Regulaminie." 

3) W § 10 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
    " 5. Miejsce ustawienia pojemników, worków, koszy na śmieci i kontenerów właściciel 

nieruchomości jest zobowiązany utrzymywać w należytej czystości i porządku." 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzna. 

 

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

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

   Przewodniczący Rady Gminy 

 

   Maciej Batorowicz  



 

 

 

Uzasadnienie 

do uchwały  Nr IX /73/2019 

Rady Gminy w Miedznie 
z dnia 5 grudnia 2019 r. 

 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), zwanej dalej "ustawą" w brzmieniu 

obowiązującym od 6 września 2019 r. ustawodawca zobowiązuje rady gmin  do dostosowania uchwał 

wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.     z 2019 r. poz. 1579) w 

terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tejże ustawy. 

W związku z powyższym należało dokonać kolejnych zmian w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Miedzna, przyjętym uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Gminy w 

Miedznie z dnia 28.10.2019 r., z niżej wskazanych przyczyn: 

 

1) W myśl art. 4 ust.2 pkt 4 ustawy należało uszczegółowić wymagania dotyczące 

kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych 

na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, oraz zwolnić 

właścicieli takich nieruchomości z obowiązku posiadania  worków i pojemników na bioodpady  w 

części dotyczącej odpadów podlegających kompostowaniu. ( § 2 ust.4 Regulaminu po zmianie), 

           2) Art. 4 ust.2 pkt 2 ustawy wymaga określenia w regulaminie rodzaju i minimalnej pojemności 

pojemników lub worków przeznaczonych m.in. do zbierania odpadów komunalnych na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego. Dlatego też należało uzupełnić  § 6 ust.2 Regulaminu 

poprzez wskazanie, że do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego oraz na drogach publicznych służą kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 L. 
          3) Zgodnie z art. 6c ust. 2c ustawy właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą dobrowolnie przystąpić do zorganizowanego przez 

gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, lub też zawrzeć umowę o odbiór odpadów z 

przedsiębiorcą prowadzącym działalność regulowaną     w tym zakresie. W związku z tym należało 

zmodyfikować zapis  § 9 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z nową regulacją ustawy. 
          4) Art. 4 ust.2a ustawy nakazuje określenie w regulaminie wymagań w zakresie utrzymania w 

odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. W związku z tym 

należało  w § 10 po ust. 4  dodać  ust. 5 określający te wymagania. 
 

Projekt przedmiotowej uchwały uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Węgrowie. 

 

 

 

 

 

 

 


