
UCHWAŁA NR XXX/198/2020 
RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 4 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/181/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośnice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U.2020.713 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2020.1439 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miliczu uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/181/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośnice wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 1 pkt 1 lit. b) skreśla się zapis "oraz odpadów tekstyliów i odzieży"; 

2) w tytule Rozdziału 3 dodaje się zdanie drugie, tytuł Rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

i gromadzenia nieczystości ciekłych oraz ich rozmieszczenia na terenie nieruchomości. Utrzymanie 
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów”; 

3) w § 7 ust. 7 skreśla się zapis "oraz uzyskaniu stosownej zgody"; 

4) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:"Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie 
sanitarnym i porządkowym miejsca gromadzenia odpadów poprzez: 

1) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed przypadkowym rozprzestrzenianiem się odpadów; 

2) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych; 

3) dbanie o czystość i porządek na terenie przylegającym do miejsc gromadzenia odpadów, w tym do boksów; 

4) niedopuszczanie do zalegania odpadów na powierzchni ziemi w miejscach gromadzenia odpadów, w tym 
w boksach; 

5) poddawanie miejsc gromadzenia odpadów myciu i czyszczeniu preparatami dezynfekcyjnymi.”; 

5) w § 15 skreśla się zapis "lub organizator imprezy". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice 

 
 

Piotr Morawek 
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UZASADNIENIE

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.
U.2020.1439 ze zm.) zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy.
Rada Gminy Krośnice powyższy obowiązek wypełniła w dniu 29 października 2020 r. podejmując uchwałę
Nr XXVIII/181/2020. Przedmiotowa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i podlega nadzorowi wojewody.

W dniu 16 listopada 2020 r. Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli działając z up. Wojewody
Dolnośląskiego pismem znak: NK-N.4131.57.10.2020.MC2 poinformował Radę Gminy Krośnice iż dla
części zapisów ww. uchwały rada przekroczyła zakres przyznanej jej kompetencji w art. 4 ust. 2 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednocześnie nie wypełniając w
całości normy kompetencyjnej, zawierającej obligatoryjne elementy regulaminu. W ww. piśmie
poinformowano również Radę Gminy Krośnice o możliwości dostosowania podjętych postanowień uchwały
do stanu zgodnego z prawem, co proponuje się uczynić podejmując niniejszą uchwałę.
W celu dopełnienia obowiązku ustawowego, projekt niniejszej uchwały został w dniu 24 listopada 2020 r.
zaopiniowany pozytywnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miliczu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek
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