
UCHWAŁA NR XV/103/08 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 21 marca 2008 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta ChełmŜy. 

 

       Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006r. 
Nr 144, poz. 1042) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 
oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się co następuje: 
 

 

       § 1. W uchwale nr XXXII/262/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 12 września 2006r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta ChełmŜy, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 uchyla się ust. 2; 

2) w § 13 uchyla się ust. 6.  

 

       § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty oraz w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

       § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

 

          Przewodniczący 
                     Rady Miejskiej 
 
 
                   Janusz Kalinowski 
 



  

UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr XV/103/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 21 marca 2008 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

ChełmŜy. 

 

       W dniu 27 grudnia 2007r. wpłynęło pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego 

w Bydgoszczy, w którym to piśmie wskazano na niezgodność z przepisami prawa dwóch 

zapisów uchwały Nr XXXII/262/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 12 września 2006r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta ChełmŜy tj.: § 7 

ust. 2 i § 13 ust. 6. Zdaniem organu nadzoru zapisy zawarte we wspomnianych przepisach 

prawa miejscowego wykraczają poza delegację ustawową wynikającą z art. 4 ust. 2 ustawy 

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. 

Nr 236, poz.2008 z późn.zm.). 

       W związku z powyŜszym po ponownym przeanalizowaniu zapisów art. 4 ust. 2 w/w 

ustawy postanowiono wykreślić zakwestionowane zapisy tj.: 

- § 7 ust. 2 – „Właściciele nieruchomości zobowiązani są takŜe do systematycznego ich 

koszenia uniemoŜliwiającego rozsiewanie się chwastów na działki sąsiednie oraz usuwania 

nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części elewacji budynku”, 

 - § 13 ust. 6 – „Ustala się następujące średnie miesięczne ilości odpadów komunalnych 

wytwarzanych w następujących obiektach: 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj obiektu 

 

Norma miesięczna 

 

 

1. 

 

 

Budynki wielomieszkaniowe 

 

 

Liczba osób zamieszkałych 

x 0,10 m3 (100 l) 

 

2. 

 

 

Domy jednorodzinne 

 

Liczba osób zamieszkałych 

x 0,10 m3 (100 l) – jednak nie mniej niŜ jeden 

pojemnik o poj. 110 l 

 

3. 

 

 

Gospodarstwa rolne 

 

Liczba osób zamieszkałych 

x 0,10 m3(100 l) – jednak nie mniej niŜ jeden 

pojemnik o poj. 110 l 



  

 

4. 

 

 

Szkoły wszelkiego typu 

 

Liczba uczniów i pracowników 

x 0,015 m3(15 l) 

 

5. 

 

 

Przedszkole 

 

Liczba dzieci i pracowników 

x 0,015 m3(15 l) 

 

 

6. 

 

 

Lokale gastronomiczne 

 

Jedno miejsce konsumpcyjne 

x 0,035 m3(35 l) 

 

 

7. 

 

 

Lokale handlowe 

 

0,15 m3(150 l) na kaŜde 10 m2 powierzchni 

całkowitej - jednak nie mniej niŜ jeden 

pojemnik o poj. 110 l 

 
8. 
 

Zakłady usługowe, 
rzemieślnicze, produkcyjne 

 

0,03 m3(30 l) na kaŜdego zatrudnionego 
pracownika. 

 
 
       Mając na uwadze powyŜsze został przygotowany projekt stosownej uchwały, który 

zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, został w dniu 

24 stycznia 2008r. wysłany do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego celem 

zaopiniowania. W dniu 26 lutego 2008r. do tutejszego Urzędu wpłynęło pozytywne 

uzgodnienie w/w instytucji. 

 Biorąc pod uwagę powyŜsze wprowadzenie w/w zmian w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta ChełmŜy jest zasadne. 

  

 


