
 

 

UCHWAŁA NR IV-40/2019 

RADY GMINY DOBROSZYCE 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XX-125/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobroszyce 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1454 i 1629), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), po pozytywnym zaopiniowaniu  

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwałę nr XX-125/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobroszyce (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 3416  

i 4724, z 2017 r. poz. 4142 oraz z 2018 r. poz. 2433) zmienia się w ten sposób, że § 13 ust. 1 pkt 2  

lit. a) otrzymuje w miejsce dotychczasowego nowe następujące brzmienie: 

„2) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

a) na terenie zabudowy jednorodzinnej – zastosowanie mają kolorowe, półprzeźroczyste 

worki, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków o pojemności 80 l lub 120 l bądź 

pojemniki o pojemności 120 l oznaczone adresem i danymi kontaktowymi Urzędu Gminy 

oraz przedsiębiorcy, opatrzone napisem, na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone  

wg poniższych zasad: 

- na odpady z papieru i makulaturę – worki w kolorze niebieskim, oznaczone napisem 

PAPIER, 

- na odpady z tworzyw sztucznych, metali i odpady wielomateriałowe np. kartony  

po mleku, po sokach itp. - worki w kolorze żółtym, oznaczone napisem METAL 

I TWORZYWA SZTUCZNE, 

- na odpady ze szkła – pojemniki z tworzywa sztucznego PEHD o pojemności 120 l 

w kolorze zielonym, oznaczony napisem SZKŁO, 

- na odpady biodegradowalne – pojemniki z tworzywa sztucznego PEHD o pojemności 

120 l w kolorze brązowym, oznaczone napisem BIO”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroszyce. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

D. Palma 
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