
 

 

UCHWAŁA NR XXV/227/16 

RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH 

z dnia 28 października 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Łapy 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Białymstoku, Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/115/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia  

30 października 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Łapy (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 3557), o którym mowa w § 1 ww. uchwały w następujący 

sposób: 

§ 2.  § 24. ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Częstotliwość usuwania zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości winna być 

dostosowana do ilości odpadów powstających na terenie nieruchomości, jednak odpady powinny być 

usuwane nie rzadziej niż: 

a) raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej, 

b) raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej– w przypadku obszaru miasta Łapy, 

c) raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w okresie od kwietnia  

do października oraz raz na miesiąc od listopada do marca – w przypadku obszarów wiejskich gminy 

Łapy, 

d) raz na miesiąc w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, przy czym częstotliwość usuwania 

zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych winna zapobiegać 

przepełnianiu pojemników oraz zapewnić utrzymanie czystości i porządku wokół nich. 

§ 3. § 24. ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

2. Opróżnianie pojemników, worków na odpady zbierane selektywnie z nieruchomości zamieszkałych 

winno odbywać się nie rzadziej niż raz na miesiąc – za wyjątkiem odpadów zielonych stanowiących 

bioodpady, odbieranych z obszaru miasta Łapy. Częstotliwość usuwania bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Łapy w okresie od kwietnia  

do października nie może być rzadsza niż jak wskazana w przypadku usuwania zmieszanych odpadów 

komunalnych (§ 24 ust. 1 pkt a, § 24 ust. 1 pkt b). W okresie od listopada do marca częstotliwość 

usuwania bioodpadów stanowiących odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych winna odbywać 

się nie rzadziej niż raz na miesiąc. Opróżnianie pojemników, worków na odpady zbierane selektywnie  

z nieruchomości niezamieszkałych winno odbywać się nie rzadziej niż raz na miesiąc. 
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§ 4. § 24. ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dodatkowo poza ustalonym harmonogramem 

przekazywać odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 lit. b-k, do punktu zbiórki 

wskazanego przez gminę. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap. 

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

Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2016 r. 

Przewodniczący Rady 

Sławomir Jan Maciejewski 
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Uzasadnienie  

 

W związku z przedłożonym do podjęcia projektem uchwały, uchylającym uchwałę w sprawie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

w treści Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapy, stanowiącego załącznik nr 1  

do uchwały nr XIV/115/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapy należy zmienić zapisy dotyczące 

nieruchomości niezamieszkałych. Określone w § 24 ust. 1 i 2 Regulaminu częstotliwości usuwania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości – zarówno dla 

nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych oraz tzw. nieruchomości „mieszanych” wynikały  

z wymogu określonego w art. 6r ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W momencie 

wyłączenia nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu odbioru odpadów, terminy te nie muszą być 

tak restrykcyjne. W związku z powyższym wprowadza się zmianę w ww. punktach, wskazując minimalną 

częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

z obostrzeniem, że częstotliwość usuwania zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości 

niezamieszkałych winna zapobiegać przepełnianiu pojemników oraz zapewnić utrzymanie czystości i porządku 

wokół nich. Ponadto w § 24 ust. 3 Regulaminu przywrócono stan poprzedni, sprzed objęcia systemem 

nieruchomości niezamieszkałych. 
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