
 

 

UCHWAŁA NR VI/42/19 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/205/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  

z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Oborniki Śląskie. 

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

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy, Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIX/205/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”, 

2) § 5 ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) brązowym - odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”, 

3) § 9 otrzymuje brzmienie:  

„Pojemnik lub worek do gromadzenia odpadów komunalnych powinien być wystawiony przed 

nieruchomość, w dniu poprzedzającym wywóz, w taki sposób aby nie utrudniać ruchu pieszego 

i kołowego oraz nie stwarzać zagrożenia dla osób trzecich.” 

4) § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„a) odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w okresie 

wegetacyjnym roślin, tj. od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku. Poza wskazanym sezonem 

wegetacyjnym odpady zielone odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

b) odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) - nie rzadziej niż raz w tygodniu." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich: 

A. Zakęś 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 marca 2019 r.

Poz. 1332
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