
Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) Rada Miejska w Gogolinie w drodze 

uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego zobowiązana jest do uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego. Na podstawie art. 4 ust. 3 ww. ustawy Rada Miejska w Gogolinie jest zobowiązana 

również dostosować Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin do 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 

przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. 
Obowiązująca uchwała w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nr LIII/380/2006 
z dnia 9 października 2006 roku, w wyniku wprowadzenia zmian w ustawie nie spełnia wszystkich 

wymagań, dlatego niezbędne jest podjęcie nowej uchwały. Ponadto zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy o 
zmianie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) obowiązujący Regulamin zachowuje swoją moc jedynie do 
końca grudnia 2012 r.   

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 ww. ustawy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania 
czystości i porządku dotyczące:  

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:  

a) prowadzenie we własnym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 
w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, 

zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon a także 
odpadów zielonych,  

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego,  

c) mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;  

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;  
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;  
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku;  
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach;  

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.  

Załączony projekt uchwały stanowi aktualizację przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku 

w gminie, w tym unormowanie kwestii związanych z gospodarką odpadami na podstawie ww. ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i odrębnych przepisów.  

 


