
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/238/2021 

RADY GMINY MIŁKOWICE 

z dnia 21 października 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Legnicy Rada Gminy Miłkowice uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XX/112/2020 Rady Gminy Miłkowice z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) bioodpady - w tym spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych oraz odpady zielone mogą być 

kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach bioodpady 

odbierane będą od mieszkańców przez podmiot uprawniony nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;”; 

2) § 3 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą odbierane z nieruchomości przez podmiot 

uprawniony nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;”. 

§ 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 stycznia 2022 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Miłkowice: 

Tadeusz Gładysz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 listopada 2021 r.

Poz. 5005
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