
Uchwala Nr IV / 28 / 2003 
Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej 

z dnia 26 lutego 2003 

w sprawie wprowadzenia w punktach skupu domu metali na terenie Gminy i Miasta 
lzbica Kujawska obowiqzku ustalenia toisamoici osob dostarczajqcych 

ziom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 
1990 roku o samorzqdzie gminy (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591) - Rada 
Gminy i Miasta lzbicy Kujawskiej uchw-ala. co nastqpuje: 

$1 
1.  Wprowadza sic w punktach skupu ztomu metali na terenie Gminy i Miasta Izbica 

tiujawska obowiqek prowadzenia rejeshacji skupu zlomu metali i ztornu 
ieliwnego. zaviierajqce nastcpujqce dane: 

& I .  tozsamoSc osob dostarczajqcych ztom. 
2. iloit i rodzaj dosrarczonego ziomu z wyspecyfikowaniem asottynientu. 
j. oiwiadczenie zbyvvcy o zrodle pochodzenia ziomu. 

2.  Rejesnacjq. o kt6sej inowa w ust. 1 nale* prowadzic z zacllo\vanietn przepis6~ 
ustaw? z dnia 29 sieiynia 1997 r o ocllronie danych osobo\vycl~ ( Dz. C. ni- 137 p o i  
883 re zm.) 

$2 
'[ar~~szenie przepiso~v uchwal~. podlega karze grzy\+-n; ?vymierzonej >Y tn-bie i na 
zasadacl~ okreilonycli xv prawie o I\?-kl-oczeniach. 

$3 
LVykotlanie uchwaly po\vierza sic Burmistr-zowi Gminy i Miasta lzbica ti~ijawska 

= $4 
1 .  Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym woj. Kujawsko - 

Potnorskiego 
2. Uchwala wchodzi vi zycie po uptywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku 

Urzqdowym woj. Kujawsko - Pomorskiego 



Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o samorzqdzie gminnym, Rada Grniny i Miasta 
moie wydawaC przepisy porzqdkowe, jeieli jest to niezb~dne dla ochrony iycia lub 
zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porzqdku publicmego, w zakresie nie 
uregulowanym w odqbnych ustawach lub innych przepisach. 

Z dniem 3 1.12. 2000 roku przestala obowiqqwac ustawa z dnia 23 grudnia 
1988 roku o dzialalnoici gospodarczej, ktora zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 2a 
przewidywala obowiwek uzyskania koncesji na przetworstwo o obrot metalami 
niezalehvrni. 

d 

Z dniem wejicia w iycie ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku prawo 
Dzialalnosci Gospodarczej @z. U. nr 101 poz. 1178), to jest z dniem 01.01.2001 roku, 
przetworstwo i obrot metalami niezelaznymi w myil art. 96 ust. 1 pkt. 2 tej ustawy nie 
wymaga uzyskania koncesji. Nie ma zatem pramych moiliwoSci pozyskania 
informacji o tozsamoici osob oferujqcych sprzedai zlomu metalowego. 

Majqc na uwadze powyzsze, w zwiajcu ze szczegolnie niebezpiecznym i -- nasilajqcym sic zjawiskiem przestcpczym - lcradziei kratek Sciekowych? pokryw 
wlazow kanalizacyjnych, elementow infrastruktuq energetycmej - linek 
napowietrznych linii przemyslowych, elementow sieci trakcyjnej i telekomunikacyjnej 
oprocz powstania wymienionych szkod materialnych. powstaje ryzyko poraienia. 
wpadniecia lub powstania poiaru. Dewastacja urzqdzen wywotuie zatem wprost 
niebezpieczenstwo katastrofy lub wypadkow na szkode nieokre~lone~liczb~ os6b. 

Podjecie uchwaly o ewidencjonom,aniu dostawcow zlomu ma sfuiyc przede 
wszystki~n ochronie @cia i zdrowia na obszarze _piny i miasta, zatem Rada Gminy i 
Miasta w Izbicy Kuj. uznala za stosowne skorzystac z moiliwosci. ktorq daje jej art. 
40 ust. 3 ustawy o samorzqdzie gminnym o warunkacli wydania przepisow 
porzqdkowych na terenie miasta i p i n y ,  

Glownym celem uchwaly jest zapewnienie i m-iekszenie porzqlku. spokoju i 
bezpieczenstwa publicmego poprzez zwiekszenie wylaywalnosci przestqpstw 
przeciwko mieniu w mi* z nasilajqcymi s i ~  kradziezami kabli elektrycznych, 
telekomunikacyjnych, polayw wlazow kanalizacyjnych co stwarza zagroienie dla 
iycia i zdrowia ludzi. k 


