
UCHWALA NR ̂ .IL^q.̂ V'J
RADY GMINY BEDLNO

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwaly Nr XV/128/2012 Rady Gminy Bedlno w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystosci i porzjjdku na terenie Gminy Bedlno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.
U. z2001 r.Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759, z2005 r. Nr 172, poz. 1.441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z2007 r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. l l l l , N r 2 2 3 , poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,
z2011 r.Nr 21, poz. 113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z2012r. poz.
567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzajiku
w gminach (t.j. Dz. U. z2012 r. poz. 391, poz. 951, z2013 r. poz. 21, poz. 228) po zasi?gni?ciu opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, Rada Gminy Bedlno uchwala, co nast^puje:

§ 1. l .W uchwale Nr XV/128/2012 Rady Gminy Bedlno zdnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystosci i porzajiku na terenie Gminy Bedlno (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2012 r. poz.
4684) wprowadza sie. naste.pujaj;e zmiany:

1) W Dziale II Rozdziale 1 § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Wfasciciele nieruchomosci zobowiazani sq. do wyposazenia nieruchomosci w odpowiednie pojemniki
lub worki chyba, ze na podstawie odrejbnej uchwaty obowia^zek ten przejmie Gmina. Wlasciciele
nieruchomosci zobowiazani sq. do gromadzenia odpadow komunalnych wpojemnikach, aw przypadku
workowego systemu zbiorki odpadow w workach, o wlasciwosciach okreslonych w Regulaminie.";

2) W Dziale II Rozdziale 1 § 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Pojemniki/worki na odpady komunalne majq. bye rozmieszczone przez wlascicieli na terenie
nieruchomosci, o ktorych mowa w § 13 ust. 1, § 14 ust. 1 i § 15 ust. 1 w sposob zapewniajajsy do nich doste_p
podmiotu dokonuj ajpego odbierania odpadow. Wrazie braku mozliwosci rozmieszczenia
pojemnikow/workow na terenie danej nieruchomosci, nalezy zapewnic ich rozmieszczenie na innej
nieruchomosci za zgodajej wlasciciela.",

b) dodaje si? ust. 2 w brzmieniu:

,,2. Pojemniki, o ktorych mowa w ust. 1 wlasciciele nieruchomosci zobowiazani sa_ utrzymac
w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym poprzez ich bieza_ce czyszczenie,
konserwacje oraz napraw? chyba, ze na podstawie odr^bnej uchwaly obowia_zek ten przejmie Gmina.";

3) W Dziale II Rozdziale 1 § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy zapewnic odpowiedniq. ilosc pojemnikow na odpady celem
unikniecia ich przepelnienia oraz utrzymac pojemniki w nalezytym stanie sanitarnym, porzadkowym
i technicznym poprzez ich biezq.ce czyszczenie, konserwacje. oraz naprawe..".

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Bedlno.

§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego, na tablicach ogloszen
Urz^du Gminy w Bedlnie, a takze zostanie umieszczona w biuletynie informacji publicznej.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplyjyie 14 dni od dniaj^gl&saeoja w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
cock)

z obo^zuj^dymi przepisami
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