
Uchwa a Nr ___/5/___/09

Rady Miejskiej w I owej
z dnia ________________ 2009 r.

zmieniaj ca uchwa  w sprawie regulaminu utrzymania czysto ci i porz dku na terenie
Gminy I owa.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci
i porz dku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z pó niejszymi
zmianami 1), po zasi gni ciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w

owej uchwala co nast puje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w I owej Nr 275/4/XXXV/06 z dnia 23 marca 2006 r. w
sprawie regulaminu utrzymania czysto ci i porz dku na terenie Gminy I owa (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 36, poz. 789) wprowadza si  nast puj ce zmiany:
1) w § 11:

a)  pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) odpady komunalne, które nie s  zbierane w sposób selektywny, nale y

gromadzi  na terenie nieruchomo ci w pojemnikach lub kontenerach o
pojemno ci co najmniej 110 litrów;”,

b) po pkt. 4 dodaje si  nowy pkt 5 o tre ci:
„ 5) do zbierania wyj tkowo zwi kszonych ilo ci odpadów komunalnych, oprócz

typowych pojemników, mog  w uzasadnionych przypadkach by  u ywane
odpowiednio oznaczone worki, nieodp atnie udost pnione przez podmiot
uprawniony, z którym w ciciel nieruchomo ci zawar  umow  na odbiór
odpadów komunalnych.”;

2) w §14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala si  cz stotliwo  odbierania odpadów komunalnych nie podlegaj cych
selektywnej zbiórce nie rzadziej ni  raz w miesi cu.”.

§ 2. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 3. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Lubuskiego.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008
r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666


