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UCHWAŁA NR XXXIV/658/13
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/525/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim.
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu - Rada Miasta Oświęcim
postanawia:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/525/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim - wprowadzić następujące zmiany:
1. W rozdziale 2 "Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości" § 4 ust. 1
pkt 2 i pkt 4 ulegają wykreśleniu, a pkt 3 staje się pkt 2.
2. W rozdziale 3 "Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach publicznych i terenach przeznaczonych do użytku
publicznego oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym" wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 ust.10 otrzymuje nowe brzmienie: "10. W przypadku znacznego zanieczyszczenia zebranych odpadów
opakowaniowych innymi odpadami komunalnymi, podmiot wykonujący odbieranie odpadów w workach
foliowych upoważniony jest do ich nieodebrania z jednoczesnym obowiązkiem pozostawienia informacji
o przyczynie nieodebrania worka z tymi odpadami. W tym przypadku właściciel nieruchomości będzie
zobowiązany do wydzielenia zanieczyszczeń występujących w zebranych odpadach opakowaniowych co
umożliwi odebranie worków z odpadami. Zanieczyszczenia właściciel nieruchomości jest zobowiązany
umieścić w pojemniku na odpady komunalne (zmieszane)",
2) § 9 ust. 3 ulega wykreśleniu,
3) w § 11 ust.3 wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 3 ulega wykreśleniu, a pkt 4 staje się pkt 3 i tak kolejno aż do pkt 6, który staje się pkt 5.
b) pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie i nowa numerację: "4) w razie konieczności umieścić znak zakazujący
zatrzymywania się i postoju pojazdów na wysokości miejsca, w którym zbierane są odpady".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.


Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodę Małopolskiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

