UCHWAŁA Nr IX/74/2019
Rady Gminy w Miedznie
z dnia 5 grudnia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr VIII/70/2019 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miedzna i zagospodarowania tych odpadów.
Na podstawie art. 6r ust. 3, 3b-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Węgrowie, Rada Gminy w Miedznie uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr VIII/70/2019 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Miedzna i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r.
poz.12936) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie;
„3. Bioodpady mogą być gromadzone bezpośrednio na nieruchomości, na której powstały
w przydomowych kompostownikach”
2) W § 3:
- skreśla się ust.2 i 3,
- ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady komunalne
określone w § 1 ust.1 pkt 2-6 i pkt 8-15”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzna.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Batorowicz

Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/74/2019
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), 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 zmiany w uchwale Nr VIII/70/2019 Rady Gminy w Miedznie z
dnia 28.10.2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miedzna i zagospodarowania tych
odpadów, poprzez wskazanie w § 3 ust.4 Uchwały rodzaju odpadów komunalnych przyjmowanych w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodnie z § 4 ust.2 pkt 1 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. Przepis ten rozszerzył się katalog odpadów, jakie mogą być oddawane do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Projekt Uchwały uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie.

