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UCHWAŁA NR VII/41/2011
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
i gminy Wielichowo” 

Na podstawie art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005r. nr 236 poz. 2008 ze zmianami) w związku z art.69 ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142., poz. 1591 ze zm.) oraz § 
6 Statutu Związku Międzygminnego ”Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT” 
w Czempiniu, Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wielichowo”, 
stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Wielichowa nr XXXI/197/06 z dnia 29 
marca 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
i gminy Wielichowo, zwanym dalej Regulaminem, skreśla się: 

1) w §2: ust.2, 3 i 4, 

2) §11 oraz §12, 

3) rozdział III obejmujący §§5-9, 

4) rozdział V obejmujący §14, 

5) rozdział VI obejmujący §15. 

§ 2. 
Wykreślone zapisy Regulaminu zostają zastąpione Regulaminem utrzymania czystości i porządku 
na terenie gmin-uczestników związku międzygminnego „Centrum Zagospodarowania odpadów – 
SELEKT” w Czempiniu (w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi). 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wielichowa 

Stanisław Marciniak
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Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/41/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 29 czerwca 2011 r.

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008) nałożyła na Rady Gmin obowiązek uchwalenia regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy. Regulamin ten musi zawierać m.in. regulacje w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi powstającymi na terenie gminy. 

Rada Miejska Wielichowa uchwałą Nr XVI/101/2008 z dnia 26 marca 2008r. uchwaliła 
przystąpienie Gminy Wielichowo do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania 
Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu. 

Natomiast uchwałą Nr XXVI/182/09 z dnia 15 czerwca 2009r. Rada Miejska Wielichowo 
przyjęła Statut Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. 

Zgodnie z § 6 Statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów- 
SELEKT” zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia 
warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenach gmin tworzących Związek 
w dziedzinie gospodarki odpadami polegające m.in. na: inicjowaniu wprowadzenia przez 
uczestników Związku jednolitych zasad utrzymania porządku i czystości w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi. Zadaniem Związku jest wykonywanie obowiązków gmin tworzących 
Związek w zakresie gospodarki odpadami wynikające m.in. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach. 

W związku z powyższym w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi obowiązującym na 
terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” jest 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin-uczestników związku międzygminnego 
„Centrum Zagospodarowania odpadów – SELEKT” w Czempiniu (w zakresie postępowania 
z odpadami komunalnymi). 

W tych warunkach podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


