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UCHWAŁA NR XXXV/277/17 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 18 września 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Santok 

Na podstawie art. 4 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                       

(Dz. U. z 2017r. poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Gorzowie Wlkp. uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXII/255/17 Rady Gminy Santok z dnia 01.06.2017 r. w sprawie zmiany  regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017r. poz. 1356) §3 

otrzymuje brzmienie: 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 01 grudnia 2017r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Celowego Gmin MG-6 w zakresie określonym 

statutem Związku Celowego Gmin MG-6. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Damian Kochmański 
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UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 4 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                       

(Dz. U. z 2017r. poz. 1289) Rada Gminy Santok uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Santok. Uchwałą nr  XXXII/255/17 Rada Gminy Santok dokonała zmiany ww. regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok. 

 

W związku z decyzją Zarządu Związku Celowego Gmin MG-6, o podpisaniu aneksu do umowy na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora I, wydłużającego obowiązywanie umowy do 

30 listopada 2017r., niezbędnym staje się ustalenie dla tego sektora odmiennej daty wejścia w życie 

regulacji zawartych w przedmiotowej uchwale. W przypadku Sektora I będzie to data 1 grudnia 2017 r., od 

której będą obowiązywać nowe postanowienia zmienionego ww. uchwałą regulaminu. Ponadto wobec 

decyzji Zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 o ogłoszeniu przetargu na sektor I w dniu 24 sierpnia 

2017r i przypadającym na 04 października 2017r. otwarciem ofert oraz dokonaniem wyboru 

najkorzystniejszej oferty dla sektora II i III w dniu 13 września 2017r. data wejścia w życie określona w 

zmienianej uchwale staje się niemożliwa do zachowania. Wobec decyzji Zarządu Związku Celowego Gmin 

MG-6 o aneksowaniu umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora II i III, 

wydłużającego obowiązywanie umów do 30 listopada 2017r, koniecznym staje się również ustalenie daty 01 

grudnia 2017r, jako daty od której będą obowiązywać nowe postanowienia zmienionego ww. uchwałą 

regulaminu. Pozostałe regulacje zawarte w uchwale zmienianej,  pozostają w mocy. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnione jest okolicznością zbliżania się daty wejścia w życie uchwały 

tj. 01.10.2017r., zgodnie z którą uchwała nr XXXII/255/17 Rady Gminy Santok z dnia 01.06.2017r. w 

sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok (Dz. Urz. Woj. 

Lubuskiego z 2017 r., poz. 1356) nabędzie mocy prawnej i zacznie obowiązywać. Ponadto istotnym jest 

fakt, że otwarcie ofert dla sektora I nastąpi 04 października 2017r., a ogłoszenie o dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty dla sektora II i III nastąpiło 13 września 2017r. i termin na złożenie odwołania do 

Krajowej Izby Odwoławczej upływa z dniem 25 września 2017r., co oznacza, że data 01 października 

2017r. w przypadku sektora I stała się niemożliwa do dochowania a w przypadku sektora II, gdzie oferty 

złożyło 3 wykonawców, istnieje duże prawdopodobieństwo niemożności podpisania umowy z wyłonionym 

wykonawcom przed 01 października 2017r. Poza tym adresatom przedmiotowej uchwały należy zapewnić, 

przed nadejściem wejścia w życie uchwały zmienianej, zapoznanie się z tak istotną okolicznością jak 

przesunięcie daty obowiązywania uchwały, czyli faktem wprowadzenia systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2016 r. Ministra Środowiska w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) o 

dwa miesiące później. 

 

Zmiana niniejszej uchwały podyktowana jest ponadto zapisami § 90 zasad 

techniki prawodawczej, zgodnie z którym  zmienia się zawsze pierwotny tekst 

ustawy, a jeżeli wprowadzono do niego zmiany - tekst zmieniony. Jeżeli 

ogłoszono tekst jednolity ustawy, zmienia się ten tekst, a w przypadku gdy 

wprowadzono zmiany do tekstu jednolitego - zmieniony tekst jednolity 

 


