
UCHWAŁA NR XVII/139/20
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 9 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 
Radzyń Chełmiński

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 2010; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 oraz z 2020r. poz. 150. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506; zm. Dz. U. z 2019r. poz. 
1309, poz. 1696 i poz. 1815) po zasięgnieciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Grudziądzu uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXI/189/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 
2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radzyń 
Chełmiński wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śmieci i lodu oraz błota 
i innych zanieczyszczeń części nieruchomości służących do użytku publicznego. Piasek lub inne naturalne 
kruszywo użyte do tych celów należy usunąć z powierzchni nieruchomości niezwłocznie po ustaniu 
przyczyny jego zastosowania.”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno się odbywać w sposób niepowodujący 
zanieczyszczenia środowiska z odprowadzeniem powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 
zbiornika bezodpływowego oraz winno być dokonywane w miejscach o utwardzonym podłożu, przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztami naprawczymi powinny być wykonywane 
w sposób niepowodujący zanieczyszczeń wód lub gleby oraz bez uciążliwości dla mieszkańców miasta 
i gminy."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 
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