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Poz. 5833
UCHWAŁA NR XXXV/306/17
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 7 września 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów”
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r, poz. 1289), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, Rada Miejska w Radłowie uchwala,
co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów (opublikowanej
w Dz.U. Woj. Mał. z 2015 r., poz. 6225) wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 7 po ust.2 dopisuje się ust. 3, 4 w brzmieniu:
„3. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
należy dostosować do szybkości zapełniania się koszy w taki sposób, aby nie dopuścić do ich
przepełniania i z zachowaniem należytych warunków sanitarnych.
4. Gmina utrzymuje czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których jest
właścicielem, zarządzającym lub które znajdują się na jej terenie przy drogach publicznych bez względu
na kategorię tych dróg. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych należy dostosować do szybkości
zapełniania się koszy w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przepełniania i z zachowaniem należytych
warunków sanitarnych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Radłowie
Piotr Kapera

