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UCHWAŁA NR XXXVI/363/2021
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH
z dnia 26 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/264/2020 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Rada Miejska w Kętach
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXV/264/2020 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty (Dz. Urz. Woj Małopolskiego z 2020 r.,
poz. 8550), wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne, powinna być dostosowana do liczby wytwarzanych
odpadów, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu dla budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż 2 razy
w miesiącu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z tym że w okresie od
kwietnia do października częstotliwość odbierania tych odpadów nie może być rzadsza niż raz na dwa
tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych w części miejskiej gminy.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Odbieranie odpadów zielonych gromadzonych w odpowiednich workach, będzie prowadzone
z częstotliwością nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada dla budynków
wielolokalowych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z tym że w okresie od
kwietnia do października nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu z budynków wielolokalowych i raz na dwa
tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych w części miejskiej gminy.”.
2. W § 6 dodaje się ust. 3, 4 i 5 w następującym brzmieniu:
„3. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych nie powinna być mniejsza niż raz na sześć
miesięcy.
4. W przypadku udokumentowania przez właściciela nieruchomości, że ilość wytworzonych
ścieków od ostatniego opróżnienia biornika bezodpływowego w kolejnych sześciu miesiącach była
mniejsza od pojemności tego zbiornika, przepisu ust. 3 nie stosuje się.
5. Odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winien być dokonywany na
podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz

