
 

 

UCHWAŁA NR XLII/268/2017 

RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie gminy Milicz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVI/153/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milicz (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r., poz. 

1821 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„3. System selektywnego odbierania odpadów komunalnych obejmuje w szczególności: 

1) szkło; 

2) papier; 

3) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

5) odpady wielkogabarytowe a także zużyte opony; 

6) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie 

i akumulatory; 

7) odpadu ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

9) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi obsługującemu 

gminę w tym zakresie lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.”; 

2) w § 7: 

a) w ust. 1 pkt 10  otrzymuje brzmienie: 

„10) worki z folii LDPE o pojemności od 60 l do 120 l oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku 

do rodzaju odpadu selektywnie zbieranego z przeznaczeniem na: 

a) papier, 
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b) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 

c) szkło, 

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się następujące oznaczenia kolorystyczne dla pojemników, w których gromadzone  

są odpowiednio segregowane odpady komunalne: 

1) niebieski – papier; 

2) żółty – tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe; 

3) zielony – szkło; 

4) brązowy – odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.”, 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Pojemniki powinny być oznakowane w zakresie numeru nieruchomości, ulicy (jeżeli dotyczy) 

oraz firmy lub instytucji (jeżeli dotyczy).”. 

3) w § 8: 

a) pkt 7 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„7) dla całego terenu ogródków działkowych oraz domków letniskowych – 85l w okresie od 1 marca  

do 31 października i 25 l poza tym okresem.”, 

b) skreśla się pkt 10. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Miliczu: 

H. Smolińska 
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