
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/90/2020 

RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 11 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/87/2020 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 20 marca 2020 roku 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piława Górna 

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

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z póź. zm.) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVII/87/2020 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piława Górna (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. 

Dol. rok 2020 poz. 2411) wprowadza się następujące zmiany: 

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

 

„2) segregowane odpady komunalne: 

a) metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier i makulatura – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 

nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników lub worków, w których są zbierane, 

b) bioodpady – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków 

wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na miesiąc, nie dopuszczając jednak do przepełnienia 

pojemników lub worków, w których są zbierane.”. 

2) użyte w uchwale w różnej liczbie i przypadku zapisy „odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami 

„bioodpady”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej. 

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

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 maja 2020 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej: 

D. Madejski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 maja 2020 r.

Poz. 3263
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