
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/218/2021 

RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

o zmianie 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 2020 r., poz. 713) oraz art. 4. ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), po zaciągnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miliczu uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XL/191/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 26.11.2020 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milicz (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 6604)  

§ 11 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 11. 1. Z zastrzeżeniem określonym w § 12 ustala się następującą minimalną częstotliwość 

pozbywania się przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych: 

1) zmieszane odpady komunalne: 

a) – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych  

oraz nie rzadziej niż 1 raz na tydzień z budynków wielolokalowych – przez cały rok; 

b) z nieruchomości niezamieszkałych – 1 raz na miesiąc. 

2) bioodpady – w okresie od 1 kwietnia do 30 września nie rzadziej niż 1 raz na tydzień z budynków 

wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

bioodpady – w okresie od 1 października do 31 marca – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu 

z budynków wielolokalowych oraz nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych; selektywnie zbierane odpady komunalne o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1-5 – 

nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

3) nieczystości ciekłe – dostosowana do potrzeb wynikających ze zużycia wody i pojemności 

zbiornika tak, aby nie dopuścić do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu, 

jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące; 

4) osady ściekowe – zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miliczu: 

Edmund Bienkiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 lutego 2021 r.

Poz. 704
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