UCHWAŁA NR XIX.237.2016
RADY GMINY NADARZYN
z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nadarzyn

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 (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
2013 r. poz. 1399 ze zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. 2015, poz. 1484 ze zm.), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie Rada
Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Nadarzyn o treści w
brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 3.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVII/293/2012 Rady
Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Nadarzyn (Dz. Urz. Wojew. Mazow. z 12 grudnia 2012 poz.
9068). Niniejsza uchwała zastępuje treść uchwały Nr XV.196.2016 Rady Gminy Nadarzyn z
dnia 27 stycznia 2016 r.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XIX.237.2016
RADY GMINY NADARZYN
z dnia 18 maja 2016 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) rada gminy uchwala
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który stanowi akt prawa
miejscowego.
W Gminie Nadarzyn regulamin taki został uchwalony w 2012 roku Uchwałą Rady
Gminy Nadarzyn Nr XXVII/293/2012 z dnia 28 listopada 2012r., w trybie ówcześnie
obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W dniu 27 stycznia 2016 r. Rada Gminy Nadarzyn po zapoznaniu się z pozytywną opinią
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z dnia 22 grudnia 2015 r.
przyjęła uchwałą Nr XV.196.2016 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Nadarzyn, którego treść uwzględniła rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Mazowieckiego z dnia 3 października 2013 r. oraz stanowiła ujednoliceniu tekstu.
Po wpłynięciu zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2016 znak
LEX-I.4131.19.2016.MS w sprawie wszczęcia postepowania nadzorczego w sprawie
stwierdzenia nieważności podjętej uchwały Nr XV.196.2016. Rady Gminy Nadarzyn z dnia
27 stycznia 2016r., podjęto działania w sprawie ustalenia poprawnej treści przedmiotowego
regulaminu. Ustalono ostateczny tekst „Regulaminu…” który został wstępnie zaaprobowany
przez Wydział Prawny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Tekst ten
stanowi załącznik do przedłożonej uchwały.
Aktualny projekt „Regulaminu…” został zaopiniowany pozytywnie przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2016
r.
Treść regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, uwzględnia opinie
nadzorcze Wydziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i wprowadza
ujednolicenie tekstu. Uwzględnia ponadto w szczególności dyspozycję art. 4 ust. 2 pkt 1 lit.
a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w brzmieniu ustalonym ustawą z
dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), tj. określa wymagania w
zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) lub zapewnienie przyjmowania w
inny sposób określonych rodzajów odpadów komunalnych. Uwzględnia również inne
wymagania wynikające ze znowelizowanych przepisów m.in. obowiązek selektywnego
zbierania i odbierania odpadów komunalnych a także wymogi dotyczące częstotliwości
odbioru odpadów biodegradowalnych.
Regulamin określa, jaką grupę odpadów przedsiębiorca odbierający odpady komunalne
ma obowiązek odebrać z terenu nieruchomości, a jakie odpady właściciel nieruchomości
może przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

