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1)  – zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579. 
2) – zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1250, 1920, 
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UCHWAŁA NR XXVI/221/2017 
RADY MIASTA I GMINY BIALOBRZEGI 

z dnia 2 lutego 2017 r. 
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/037/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia               
22 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku              
na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                        
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.1)) oraz art. 4 ust 1 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 250 ze zm.2)), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Białobrzegach uchwala się, co następuje : 

 
§ 1.  W Uchwale Nr VII/037/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 
roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta              
i Gminy Białobrzegi wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) nowe następujące brzmienie otrzymuje § 1. pkt 1. lit. a: „ §1 pkt.1 lit. a) prowadzenie we 
wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym 
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, 
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli                
i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych 
opon, odpadów zielonych a także żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów” 
 
2)  w § 4 ust 1. dodaje się  pkt 9 o następującym brzmieniu : „ § 4 ust.1. pkt 9) żużle, popioły 
paleniskowe i pyły z kotłów”. 
 
3)  po § 22 dodaje się § 221 o następującym brzmieniu : „§ 22 1 Żużle, popioły paleniskowe               
i pyły z kotłów należy przekazać bezpośrednio do PSZOK”. 

 
§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
§3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
         
                            
         Przewodniczący  

       Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

        Marcin Osowski 

          
 

 
 



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach ( t. j.  Dz. U. z 2016 r poz.250 ze zm.) w dniu 22 maja 2015 r. 
Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła Uchwałę  Nr VII/037/2015r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi. Po roku 
stosowania w/w Regulaminu w związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców 
dotyczącymi odbioru popiołu paleniskowego, zaistniała konieczność wprowadzenia zmian    
w uchwale. Wprowadzona zmiana polega na możliwości przekazywania żużlu i popiołu 
paleniskowego do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). 

Zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach (Postanowienie 7/2016 z dnia 26.12.2016 r.) 

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta i Gminy Białobrzegi jest podstawą dalszych działań mających na celu udoskonalenie 
nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście i Gminie Białobrzegi. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest prawnie i merytorycznie 
uzasadnione. 

                                                               
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


