
 

 

UCHWAŁA NR XXX/220/2012 

RADY GMINY CIASNA 

z dnia 27 grudnia 2012 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/202/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciasna  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Ciasna uchwala,co następuje:  

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIX/202/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciasna wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 5 otrzymuje brzmienie : „Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu 

i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie 

i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub 

pojazdów.”,  

2) § 13 otrzymuje brzmienie : „Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością 

wynikającą z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze 

zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód 

powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał”,  

3) po rozdziale 7 „Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej 

przeprowadzania” dodaje się rozdział 8. „Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami” w brzmieniu:  

„§ 17. Gospodarka odpadami powinna wypełniać wszystkie wymagania zawarte w Planie gospodarki 

odpadami dla województwa śląskiego 2014.  

§ 18. Komunalne osady ściekowe oraz odpady ulegające biodegradacji w pierwszej kolejności należy 

wykorzystać w instalacjach służących do produkcji biogazu oraz kompostu, który może zostać 

wykorzystany w celach nawozowych.  

§ 19. Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz 

pozostałości z sortowania odpadów należy kierować do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych właściwych dla Regionu I , kierując się zasadą lepszej technologii.  

§ 20. 1. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:  

1) prowadzić działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów 

powstających na nieruchomościach,  
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2) informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy o wpływie spalania odpadów 

w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki,  

3) promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających w/na 

nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Ciasna  

 

 

Zuzanna Geilke 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 1470


		2013-02-11T14:49:27+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




