
UCHWAŁA NR XXXV/273/2013
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz”

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jedn.:Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach 

Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. 
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz” wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. W §7 ust. 4 skreśla się słowo: „zamieszkałych”. 

2. § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne wielkość 
pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych zależna jest od faktycznego nagromadzenia odpadów. 

1) w przypadku nieprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- nie mniej niż jeden pojemnik 
120 l na odpady zmieszane 

2) w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- nie mniej niż jeden pojemnik 
120 l na odpady zmieszane oraz minimum 5 worków do selektywnej zbiórki odpadów o których mowa 
w § 7 ust 4 pkt. 1-5.”.

3. W § 7 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„Dla nieruchomości, o których mowa w § 7 ust. 6 dopuszcza się zadeklarowanie nie więcej niż 5 worków 
miesięcznie z każdego rodzaju, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt. 1-5. W przypadku zapotrzebowania na 
większą ilość worków należy zadeklarować pojemnik, dla którego przyjmowana będzie stawka jak za 
pojemnik przeznaczony do selektywnej zbiórki o danej pojemności.”.

4. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
co najmniej 2 razy w roku. Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli nieruchomości podłączonych do zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

mgr inż. Czesław Gil
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