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UCHWAŁA NR XVIII.239.2021 
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 26 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020r.poz. 713 i 1378) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439,2361; zm. z 2019r. poz. 2020), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, Rada Miejska w Białej, uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI.136.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała, § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków i chemikaliów, zużytych 
opon oraz odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w przypadku prowadzenia ich selektywnej 
zbiórki”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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Uzasadnienie

W związku z wnioskiem Prokuratury Rejonowej w Prudniku o zmianę uchwały Rady Miejskiej w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała zmienia się zapis w § 15 pkt 1, gdyż
zastosowano powtórzenie ustawowe. Ustawodawca wprowadził przedmiotowy zakaz w art. 34ustawy z dnia
11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w związku z czym zbędnym jest
powielanie unormowania dot. zakazu umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów.

sporządziła:

Elwira Gaier - podinsp. ds. gospodarki odpadami

Biała, dnia 24 lutego 2021r.

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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