
 

 

UCHWAŁA NR IX/79/19 

RADY GMINY OLEŚNICA 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy - Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXI/136/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie  regulaminu 

utrzymania wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 2 lit. a, otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica, zwany dalej „Regulaminem”, 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica dotyczące: 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników  

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy 

uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach bądź w innych 

źródłach”. 

2. § 6 ust. 1 zmienia się pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki 

służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o następujących właściwościach 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) na nieruchomościach liczących od 1 do 4 osób: 

- pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 110l, 120l lub 240l, 

- po jednym worku 120l z folii LDPE lub pojemniki o pojemności 110l lub 120l oddzielnie  

na każdą frakcję odpadów, 

b) na nieruchomościach liczących 5 lub więcej osób: 

- pojemnik na odpady komunalne zmieszane o pojemności 110l, 120l lub 240l, 

- po jednym worku 120l z folii LDPE lub pojemnik o pojemności 110l, 120l lub 240l oddzielnie  

na każdą frakcję odpadów.” 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2019r. 

Przewodniczący Rady: 

T. Kunaj 
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