
Projekt

z dnia  18 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia 14 czerwca 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Lewin Brzeski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289, zm. poz. 2056, poz. 2422; z 2018r. poz. 650) Rada Miejska 
w Lewinie Brzeskim uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVII/412/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 
2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski , 
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
„11) budowlane i rozbiórkowe powinny być przekazane podmiotom zajmującym się ich usuwaniem, 

komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe mogą zostać przekazane na GPSZOK;”;
2) § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Gęstość rozmieszczenia koszy powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu 
pieszych, nie może jednak przekraczać 500 m.”;

3) uchyla się § 17 ust. 1 pkt 7. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

z dniem 01 lipca 2018r.
  
Sporządził:
Wydz. GK

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie
W związku z uwagami telefonicznymi zgłoszonymi w dniu 14.06.2018r. przez pracownika Wydziału

Prawnego i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. zgodności podjętej uchwały nr XLVII/412/2018
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminie Lewin Brzeski z normą kompetencyjną, należało w oparciu o wskazane uwagi
dokonać następujących zmian w załączniku do uchwały:
·§ 3 ust. 2 pkt 11
„budowlane i rozbiórkowe powinny być przekazane podmiotom zajmującym się ich usuwaniem, komunalne

odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających
pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania zamiaru budowy lub wykonania robót
mogą zostać przekazane na GPSZOK
·§ 12 ust.  4
„Gęstość rozmieszczenia koszy powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych,

nie może jednak przekraczać 500 m”
·§ 17 ust. 1 pkt 7
oznakowania w sposób widoczny i trwały (tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem) wejść na tereny

ogrodzone, na których psy nie są trzymane na uwięzi
Biorąc pod uwagę powyższe fakty proszę o wprowadzenie załączonego wraz z uzasadnieniem projektu

uchwały do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
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