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UCHWAŁA NR LV/1074/2021
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 16 grudnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.1)), art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.2)) i art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach, uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/409/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce, § 6 ust. 13 i ust. 14 otrzymują brzmienie:
„13. Oddawanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w postaci:
przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i innych źródeł światła, a także używanej odzieży może
następować podczas okolicznościowych akcji zbierania odpadów komunalnych.
14. Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego następuje nie rzadziej niż raz na kwartał, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem,
o którym mowa w § 6 ust. 17.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1648
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1834
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce
Jarosław Karyś

