UCHWAŁA NR X/74/19
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/284/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2017r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r.
poz. 506) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.1)), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Żyrardowie, Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwałe Nr XL/284/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2017r.
poz. 6300) wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku do uchwały § 11 otrzymuje brzmienie: "§ 11 1.W zakresie gospodarki odpadami Gmina
Mszczonów została włączona do regionu zachodniego, zwanego dalej „regionem”.
2. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone należy przekazywać w pierwszej kolejności do
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w ramach regionu.
3. Kolejność kierowania strumienia odpadów z terenu Gminy Mszczonów może ulec tymczasowej zmianie
tylko w sytuacji awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub innej sytuacji
uniemożliwiającej przyjęcie odpadów. W takim przypadku, odpady mogą zostać przekazane do instalacji,
znajdującej sie poza regionem, wskazanej jako zastępcza.
4. Selektywnie zebrane odpady komunalne kierowane są do instalacji odzysku."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski

1) zmiany

tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 poz.1629, Dz.U. z 2019 poz. 730
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