
ucHwALA NR XXXIX/368/13
RADY MIDJSKIEJ W J4DRZEJOWIE

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu uchwaty w sprawie ustalenia regulaminu porzQdkowego
Skladowiska Odpad6w Komunalnych w Potoku Malym.

Na podstawie art. 18ust.2pkt 15 oraz arl.40 ust.z pkt 2i art.4l ust l ustawy zdnia 8 marca 1990r.
o samorz4dzie gminnym (Dz.U. z200lr. Nr 142 poz.l59l z p62n. zn.), w zwi4zku z art. 16 ust. l, 3 i 4 ustawy
z dnia 20lipca 2000r. o oglaszaniu akt6w normatywnych i niektorych innych akl6w prawnych ( Dz. U. z 201 1r Nr
197 poz. ll72 z p62n. zm.) Rada Miejska w JEdrzejowie uchwala co nastEpuje:

s l .
Postanawia sig oglosii jednolity tekst uchwaly w sprawie ustalenia regulaminu porz4dkowego Skladowiska

Odpad6w Komunalnych w Potoku Malym.

$ 2 .
l. Ogloszenie jednolitego tekstu nastqri w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w JEdrzejowie, kt6re stanowi

zal4cznik do niniejszej uchwaly.

2. Zalqcznik do tchwaly podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa SwiEtokrzyskiego.

$ 3 .
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4cy Rady
Miejskiej w Jgdrzejowie

mgr Pawel

s4.
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Zalqcznik Nr I do Uchwaly Nr XXXIX/368/13

Rady Miejskiej w Jqdrzejowie

z dnia 29 s iemnia 20l3 r .

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ w JQDRZEJOWIE

z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu uchwaly w sprawie ustalenia regulaminu porzqdkowego

Skladowiska Odpad6w Komunalnych w Potoku Malym.

Na podstawie art. 16 ust. l, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych
innych akt6w prawnych ( Dz. U.z20ll r. Nr l97poz. 1172 zp62n. zm.) oglasza sig w zalqczniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst uchwaly w sprawie ustalenia regulaminu porzqdkowego Skladowiska Odpad6w
Komunalnych w Potoku Malym,

z uwzglgdnieniem tekstu pierwotnego przyjgtego Uchwal4 Nr XXXlXl359l0l Rady Miejskiej w JEdrzejowie
z dnia 23 listopada 2001r, oraz zmian wprowadzonych:

L Uchwal4Nr XXYll249/12 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 29 listopada 2012r,

2. Uchwal4Nr XXXylIll343/13 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dniaz8 czerwca 2013r.

Przewodnicz4cy Rady
Miejskiej w JEdrzej owie

mgr Pawel ffizkiewicz
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Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXIX/368/ l3 Rady Miejskiej

w Jgdrzejowie z dnia 29 sierpnia 2013r

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu uchwaly

XXXIX/359/01 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia

23 listopada 2001r.

Uchwala Nr XXXM59/0f
Rady Miejskiej w Jgdrzejowie
z dnia 23 listopada 2001 roku

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu uch$'.sty w sprawie ustalenia regulaminu porzQdkowego
Skladowiska Odpad6w Komunalnych w Potoku Malym,

Na podstawie art. l8ust.2pkt l5 oraz art.40 ust.2 pkt 2i art.4l ust I ustawy zdnia 8 marca 1990r.
o samorz4dzie gminnym (Dz.U.z200lr. Nr l42poz.l59l z p62n. zm.), w zwiqzku z art. 16ust. 1,3 i4 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r. o oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych (Dz. U. z 201 I r Nr
197 poz. | 172 z p6Zn. zm.) Rada Miejska w JEdrzejowie uchwala co nastepuje:

s 1 .
Ustala siQ regulamin porz4dkorvy Skladowiska Odpad6w Komunalnych w Potoku Malym w brzmieniu

zal4cznika do niniejszej uch\ryaly.

$ 2 .

Wykonanie uchwaly powierza sig Burmishzowi Miasta Jgdrzejowa iKierownikowi Skladowiska Odpad6w
Komunalnych w Potoku Malym.

s3.
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dawa Swigtokrzyskiego.

s4.
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia.
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Zal4cznik do uchwaly Nr XXXIX/359/01

Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 23 listopada 2001 roku

23 listopada 2001 roku

REGULAMIN PORZADKOWY
Skladowiska Odpad6w Komunalnych w Potoku Malym

(tekst jednolity)

1. Skladowisko Odpad6w Komunalnych jest wlasnosciq komunaln4 Gminy JEdrzej6w.

2. Zadania administrujEcego Skladowiskiem Odpad6w Komunalnych:

a) przyjmowanie odpad6w na skladowisko odbywa sig od poniedzialku do pi4tku wgodz. 700 - 1500
w okresie calego roku.

b) zapewnienie sprzyjaj4cych warunkdw biotermicznych rozkladu,

c) segregacja odpad6w ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem i uyodrpbnieniem surowc6w w6mych d. zlomu, szkla,
makulatury, tworzyw szlucznych, szmat itp,

d) ewidencjonowanie odpaddw z uwzglgdnieniem dostawcy, dary dostawy, Srodka transportu i iloSci
w ksi42ce eksploatacji Skladowiska Odpad6w Komunalnych,

e) pelna izolacji odpad6w od otoczenia i wlaSciwe ich skladowanie,

f) zabezpieczenie teren6w przyleglych do Skladowiska Odpad6w Komunalnych przed zaSmieceniem,

g) utrzymanie wlaSciwego poziomu w6d spadorvych w basenie,

h) przestrzeganie zasad bezpieczenstlva ruchu pojazd6w mechanicznych dowoz4cych odpady,

i) przestrzeganie postanowiei wynikaj4cych z przepis6w ochrony Srodowiska, BHP ip. poz-, orsz wytycznych
wynikaj4cych z instrukcji eksploatacyjnej stanowiqcej jeden z element6w projektu technicznego Skladowiska
Odpad6w Komunalnych,

j) zraszanie wodq Iub Srodkarni pylochlonnymi odpad6w w przypadku wystqrienia silnego ich zapylenia,

k) oznakowanie drdg wewnQtrznych tymczaso*ych i stalych zgodnie z obowi4zuj4cym Kodeksem Drogowym,

l) czuwanie nad wla5cirvym odprowadzaniem gaz6w emitowanych ze Skladowiska Odpad6w Komunalnych.

3. Zabrania sig:

a) przyjmowania odpaddw niebezpiecznych i truj4cych oraz nieczystoSci plynnych,

b) wysypywania Smieci poza teren Skladowiska Odpad6w Komunalnych,

c) spalania odpad6w,

d) przyjmowania iskladowania odpad6w naftopochodnych oraz posiadaj4cych wlasnoSci toksyczne
i wybuchowe.

4.Na sk.ladowisko przyjmowane s4 odpady z terenu okreSlonego w planie gospodarki odpadami dla
wojew6dztwa SwiEtokrzyskiego 2012 - 201 8 pochodz4ce:

a) z gospodarstw domowych,

b) z obiekt6w uzytecznoSci publicznej,

c) z instytucji izaklad6w pracy,

d) z drobnego rzemiosla i punkt6w uslugowych,

e) odpadki izmiotki uliczne.

5. StrukturQ organizacyjn4 Skladowiska Odpad6w Komunalnych zakres szczeg6lowych obowi4zk6w ustali
administruj4cy Skladowiskiem Odpad6w Komunalnych.
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UZASADNIENIE

Zgodniez art .  18ust.2pkt15oftzarI .40ust.2pkt2iart '41 ust I  ustawy z dnia 8 marca

1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z p62n. zm') organem

wla6ciwym do uchwalenia uchwaly w sprawie ustalenia regulaminu porz4dkowego Wysypiska

Smieci w Potoku Malym jest Rada Gminy Jgdrzej6w. Rada Gminy Jqdrzej6w uprawniona jest

tak2e do oglaszaniajednolitego tekstu uchwaiy w formie obwieszczen iazgodnie z art. 16 ust. l, 3,

4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych innych akt6w

prawnych (Dz.U. z201lr. Nr 197 poz. l172zp62n..zm.).

W zwi4zku z poryzszym podjgcie uchwaty w sprawie oglaszania jednolitego tekstu

uchwaty w sprawie ustalenia regulaminu porz4dkowego Skladowiska Odpad6w Komunalnych w

Potoku Malymjest zasadne.
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