
projekt 

UCHWAŁA NR ............./2016 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia  ................. 2016 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta 
Lipna.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm. 

poz. 1020), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna w 

brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała XXIV/137/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016 

roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miasta Lipna. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

 

                                                                  Przewodnicząca Rady 

                                                                Ewa Urbańska 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2015 r.) 

dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 

4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż 

przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. W związku z powyższym zapisem 

wszystkie akty prawa miejscowego wydane na podstawie zmienianych przepisów tracą moc po 

upływie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy nowelizującej. Ustawa zmieniająca została 

opublikowana w dzienniku urzędowym w dniu 17 stycznia 2015 r. w związku z czym powstaje 

konieczność przyjęcia na nowo części uchwał regulujących zasady gospodarowania odpadami 

komunalnymi.  

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w 

poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 

 


