
UCHWAŁA Nr X/54/2019 

Rady Gminy Sadowne 

z dnia 3 lipca 2019 r. 

 

zmieniająca załącznik uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Gminy Sadowne 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                                                   

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, 

art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.                             

z 2019 r., poz. 506) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                                   

w Węgrowie uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W załączniku uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 lipca 2016 r. w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne, wprowadza 

się następujące zmiany: 

Rozdział 5 przyjmuje następujące brzmienie: 

 

                                                          „Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami                                                                     

dla województwa mazowieckiego 2024 

§ 15 

1. Gmina Sadowne zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 

2024 należy do wschodniego regionu gospodarki odpadami komunalnymi. 

2. Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie funkcjonuje, w oparciu o regiony 

gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK). 

3. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji oraz 

pozostałości z sortowania mogą być zagospodarowane wyłącznie w ramach regionu 

wskazanego w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024. 

4. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji oraz 

pozostałości z sortowania należy przekazywać w pierwszej kolejności do Regionalnych 

Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zgodnie z uchwałą Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla 

województwa mazowieckiego 2024. 



5. W przypadku braku Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w 

wyznaczonym regionie lub odmowy przyjęcia odpadów przez Regionalną Instalację                                           

do Przetwarzania Odpadów Komunalnych z uwagi na brak wolnych mocy przerobowych, 

odpady należy przekazywać do zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, wyznaczonych dla regionu, zgodnie z zasadą bliskości.” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  


