
Projekt

z dnia  7 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR ________
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Strzelcach Opolskich, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica, stanowiącym załącznik 
do uchwały Nr XX/123/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica (Dz. Urz. Woj. Opol.  poz. 1628) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 2 po  pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady kuchenne pochodzenia 
roślinnego i odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków – części roślin z ogrodów i parków o 
kodzie 20 02 01, tzw. odpady zielone”;

2) w § 3, w punkcie 3 lit. l skreśla się wyrazy po przecinku „w tym: odpady zielone”

3) w § 13 pkt 1 lit. e i pkt 2 lit. e otrzymują brzmienie:

„e) odpady ulegające biodegradacji –  nie rzadziej niż raz w miesiącu;”;

4) w § 14  dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zasady i częstotliwość odbioru odpadów ulegających biodegradacji zostaną określone w odrębnej 
uchwale.”;

5) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się 
kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na 
własne potrzeby. Nadmiar tych odpadów można bezpłatnie  dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Antoni Drzyzga
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