
UCHWAŁA NR XXX/349/2016
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/264/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 
2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i 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 ), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art.4 ust.1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 296), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Sandomierzu, Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Uchwale Nr XXIV/264/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sandomierza (Dz. Urz. Woj. Św. 

z 2016, poz.1581) wprowadza się następujące zmiany: w § 3 ust. 2 Załącznika nr 1 do Uchwały 

skreśla się zdanie "Piasek użyty do tych celów należy usunąć po ustaniu przyczyn jego zastosowania„

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Robert Pytka
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Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia
28 listopada 2014r., gmina została zobowiązana do przyjęcia nowego Regulaminu w ciągu
18 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, tj. do 31 lipca 2016 r. Rada Gminy, po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, jest zobowiązana do uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku.

Konieczność wprowadzenia zmian do przyjętego Regulaminu wynika z wytyku Wojewody
Świętokrzyskiego przesłanego pismem z dn. 08.06.2016r., znak: PNK.I.4131.45.2016. W
regulaminie usunięto zapis: "Piasek użyty do tych celównależy usunąć z chodnika po ustaniu
przyczyn jego zastosowania„

W celu wykonania wymienionego wyżej obowiązku, koniecznym jest podjęcie przedmiotowej
uchwały przez Radę Miasta Sandomierza.
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