
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/198/21 

RADY GMINY KAMIENNA GÓRA 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Kamienna Góra. 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), Rada Gminy Kamienna 

Góra po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala co następuję: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXIII/129/20 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 września 

2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienna Góra wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w Rozdziale 3 w § 7 skreśla się ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie 

o następującej treści: 

„3. Posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów zwalnia właścicieli nieruchomości 

wskazanych w ust. 1 z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady.”; 

2) w Rozdziale 5 w § 17 ust. 1 skreśla się pkt 3 o dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie 

o następującej treści: 

„3) co najmniej raz w roku w ramach akcyjnej zbiórki odpadów tzw. „Wystawki - odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony samochodowe będą 

odbierane od właścicieli nieruchomości przez uprawniony podmiot i w terminach określonych 

w harmonogramie „Wystawki.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienna Góra. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązując od dnia 1 stycznia 2022 r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Piotr Pawlik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 września 2021 r.

Poz. 4007
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