
 1 

 

 

 

Projekt UCHWAŁY NR ............... 
z dnia ...................... Rady Miejskiej w Pińczowie  

 
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie 
Gminy Pi ńczów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 4 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 
Uchwala się Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Pińczów, 
którego treść stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.  

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów . 

 
§ 3. 

Uchwała  podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy, w prasie 
lokalnej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
                                                                  § 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
                                                                  § 5. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała nr V/25/98 
z dnia 30 grudnia 1998r Rady Miejskiej w Pińczowie w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pińczów. 
 

 

Przewodnicz ący Rady 
Miejskiej w Pi ńczowie 
 

......................................... 
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UZASADNIENIE 
 
Ustawodawca w Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622) nałożył na gminy 

obowiązek określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy zawarcie ich w ’’ Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy’’. Ponadto, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 175, poz. 1458), Rada Gminy obowiązana jest uchwalić nowy regulamin, 

uwzględniając wymogi wynikające ze znowelizowanych przepisów prawnych 

dotyczących czystości i porządku w gminach oraz problematyki gospodarki odpadami 

komunalnymi związanymi z bytowaniem człowieka. 


