
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/283/13 

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 23 kwietnia 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 84,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142  

i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 

poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z 2012 r.  

poz. 951, z 2013 r. poz. 21, z 2013 r. poz. 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Opolu, Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXVI/246/12 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Ozimek (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 18 stycznia 2013 r. 

poz. 247) wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 10 pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:  

"a) dla szkół, przedszkoli, żłobków i placówek o podobnym charakterze (w tym zakładów opieki zdro-

wotnej, przychodni) - 3 l na każdego ucznia, dziecko i pracownika, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l 

na każdy lokal, a dla szpitali i domów pomocy społecznej - zgodnie ze zgłoszoną ilością odpadów, lecz  

nie mniej niż 15 l na łóżko/tydzień,";  

2) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

"2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpły-

wowych:  

1) odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są w cyklu dwutygodniowym w zabudowie jedno-

rodzinnej, w zabudowie wielorodzinnej w cyklu tygodniowym, a dla pozostałych nieruchomości, na któ-

rych nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w cyklu dwutygodniowym;  

2) odpady z selektywnej zbiórki odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu w zabudowie jednoro-

dzinnej, w zabudowie wielorodzinnej w cyklu tygodniowym, a dla pozostałych nieruchomości, na któ-

rych nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w cyklu dwutygodniowym;  

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji  

i odpady zielone odbierane są nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie między 1 kwietnia a 30 listopa-

da, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz w miesiącu;  
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4) nieczystości ciekłe – nie należy dopuszczać do przepełniania zbiorników do gromadzenia i nie do-

puszczać do wylewania na teren nieruchomości.”.  

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego.    

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Joachim Wiesbach 
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