
 

 

UCHWAŁA NR XIV/124/2019 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/253/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 21 czerwca 2017 r. 

zmienionej uchwałą nr XXXVI/298/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz 

zmienionej uchwałą nr XXXVII/311/2018 r. Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dąbie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 i art. 6c ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Miejska w Dąbiu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXX/253/2017 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 21 czerwca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  i Gminy Dąbie wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemnik 

przeznaczony do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz worki do 

selektywnej zbiórki odpadów, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie 

do godz. 7:00 poza teren nieruchomości, do granicy nieruchomości z drogą publiczną w przypadku 

nieruchomości jednorodzinnych, zagrodowych lub umożliwić dojazd do pojemników w nieruchomościach 

wielolokalowych.”’ 

2) uchyla się § 9 ust. 3 pkt 6),  

3) uchyla się § 9 ust. 3 pkt 7), 

4) uchyla się § 9 ust. 3 pkt 8), 

5) § 9 ust. 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „z nieruchomości zamieszkałych:”, 

6) uchyla się § 9 ust. 5 pkt 7), 

7) uchyla się § 9 ust. 5 pkt 8), 

8) uchyla się § 9 ust. 5 pkt 9). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od 01 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady  

(-)Wacław Zwoniarkiewicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 grudnia 2019 r.

Poz. 10247
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