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UCHWAŁA NR IV/28/18
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa
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 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 i 1629),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, Rada Miejska w Nysie
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2840 ze zm.),
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) odpady zielone;”;
2) w § 11 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone zbierane selektywnie w pojemnikach lub
workach brązowych:
a) dla nieruchomości jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi - nie rzadziej niż
raz na tydzień,
c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
- w zależności od potrzeb.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Paweł Nakonieczny

