
UCHWAŁA NR XXXI/280/2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15911) ) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 3912) ), Rada Miejska w Nowej Dębie u c h w a l a, co 
następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/239/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 grudnia 
2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba” 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach”, 

2) w § 2 ust.2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) gospodarstwo domowe – należy przez to rozumieć zespół 
osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się”, 

3) w § 3 skreśla się pkt 1. Dotychczasowe pkt 2,3,4 otrzymują numery 1,2,3, 

4) w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać urządzenia 
na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez 
przeszkód i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności utrzymywania ich 
w czystości oraz okresowego dezynfekowania, zwłaszcza w okresie letnim. Postanawia się, że Gmina 
Nowa Dęba zapewnia mycie i dezynfekcję pojemników na odpady komunalne za pomocą 
zintegrowanych z pojazdami wywożącymi odpady urządzeń ciśnieniowych z zamkniętym obiegiem wody, 
uniemożliwiającym przedostawanie się odcieków do środowiska, z częstotliwością dwa razy w roku”, 

5) w § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Postanawia się, że Gmina Nowa Dęba przejmuje obowiązek 
zapewnienia pojemników na odpady komunalne (spełniające wymagania Polskiej Normy), w tym 
worków, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Nowa Dęba, 

6) w § 9 ust.6 pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) na każdą działkę na terenie ogrodów działkowych 
w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku – 10 l. Dopuszcza się jeden pojemnik dla większej 
liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek.” 

7) w § 12 ust.2 pkt 1 litera a otrzymuje brzmienie:"a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz 
w miesiącu." 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska. 

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXX/264/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 marca 2013 r. 
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Wojciech Serafin
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1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 
r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 
r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 
180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r., Nr 28, poz.142 i 146, Nr 
40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 
217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz.153.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz.951 oraz z 2013 r. poz. 21 
i poz. 228.
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