
Uchwala r VIII.S3.2019 

Rady G iny Slubice 


z dnia 27 zerwca 2019r. 


w sprawie: zmiany uchwaly Nr XXXIX. 26.2018 Rady Gminy Slubice z dnia 17 lipca 
2018r. w sprawie uchwaleni Regulaminu utrzymania czystosci i porz~dku 
na terenie gminy Slubice. 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 wrz snia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm. l ) w zwiqzku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 506), 
po zasiygniyciu opinii Panstwowego Powi towego Inspektora Sanitamego w Plocku, Rada 
Gminy Slubice uchwala, co nastypuje: 

§1 

§ 20 ust.2 pkt 2 Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy Slubice 
wprowadzonym uchwalq Nr XXXIX.226.2 18 Rady Gminy Slubice z dnia 17 lipca 2018r. 
(Dz. Urzyd. Woj. Maz. z 2018r., poz. 7352) otrzymuje nowe brzmienie: 

,,2) dla kazdego regionu wskazane Sq 'nstalacje regionalne i zastypcze. Gmina Slubice 
nalezy do Regionu zachodniego", 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi miny Slubice. 

§3 

1. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzie iku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego 
oraz na tablicy ogloszen w siedzibi Urzydu Gminy Slubice i w poszczeg61nych 
solectwach Gminy Slubice. 

2. Uchwala wchodzi w zycie po uplywi 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku 
Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieck ego. 

1 Zmiany ustawy 0publikowano w Dz.U. z 2018 r. , p z.1629 oraz w Dz.U. z 2019 r. , poz.730, 



Uzasadnienie 
Utrzymanie czystosci i porz<j.dku na terenie gminy nalezy do zadan wlasnych gminy. 
Obowi<j.zek ten wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci 
i porz<j.dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.). 
22 stycznia 2019 r. Sejmik Wojew6dztwa Mazowieckiego podj<j.l uchwaly Nr 4119 _w sprawie 
wykonania Planu gospodarki odpadami dla wojew6dztwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 
2024). 

W PGO WM 2024 okreSlone zostaly najwazniejsze elementy systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w tym: podzial wojew6dztwa na regiony gospodarki odpadami, wskazanie 
regionalnych instalacji do przetwarzania odpad6w komunalnych w poszczeg61nych regionach 
oraz instalacji przewidzianych do zastypczej obslugi tych region6w, a takZe wskazanie 
potrzeb inwestycyjnych wojew6dztwa. 
W Planie gospodarki odpadami dla wojew6dztwa mazowieckiego 2024 wyznaczonych 
zostalo 5 region6w, w tym: poludniowy, wschodni, zachodni, oraz 2 regiony 

miydzywojew6dzkie: tworzony z wojew6dztwem 16dzkim, tworzony z wojew6dztwem 
podlaskim. 
Szczeg610wy wykaz gmin wchodz<j.cych w ich sklad, a takze wykaz regionalnych instalacji 
do przetwarzania odpad6w komunalnych przeznaczonych do ich obslugi wraz z instalacjami 
przewidzianymi do zastypczej obslugi region6w, w przypadku gdy znajduj<j.ca siy w nich 
instalacja ulegla awarii lub nie moze przyjmowac odpad6w z innych przyczyn 
przedstawione zostaly w poszczeg61nych rozdzialach Planu oraz w zal<j.cznikach nr 1 i nr 2 do 
uchwaly Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego nr 4119 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie 
wykonania Planu gospodarki odpadami dla wojew6dztwa mazowieckiego 2024. 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz<j.dku 
w gminach Rada Gminy jest obowi<j.zana dostosowac regulamin do wojew6dzkiego planu 
gospodarki odpadami w terminie 6 miesiycy od dnia uchwalenia tego planu. 
Projekt uchwaly Rady Gminy Slubice w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIX.226.2018 Rady 
Gminy Slubice z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystosci i porz<j.dku na terenie gminy Slubice Postanowieniem Nr PPIS/HKN
41117/LLl409512019 z dnia 21 czerwca 2019 r., uzyskal pozytywn<j. opiniy Panstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku. 
Zmiana Regulaminu wejdzie w zycie, jak kazdy akt prawa miejscowego, po uplywie 14 dni 

od ogloszenia uchwaly w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

Bior<j.c pod uwagy powyzsze, podjycie przedmiotowej uchwaly jest uzasadnione. 

Slawom; 

http:znajduj<j.ca

