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Poz. 5550
UCHWAŁA NR XXVIII/370/2021
RADY GMINY DOBRA
z dnia 25 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Dobra
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 4 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648, poz.2320), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/360/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2021 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra wprowadza się następujące
zmiany:
1) w rozdziale 1 w § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ,,1) odpady wymienione w ust.1, z zastrzeżeniem
§ 10 ust. 5;"
2) w rozdziale 10 § 10 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: ,,5. Do gminnego punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w godzinach jego otwarcia właściciel nieruchomości zamieszkałej
i niezamieszkałej objętej gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi może przekazywać
w sposób ciągły selektywnie zebrane odpady komunalne z wyłączeniem bioodpadów stanowiących części
roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych. Dopuszcza się przekazywanie bioodpadów w postaci
konarów, grubych gałęzi, pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew po ich
pocięciu/rozdrobnieniu na mniejsze części.
6. Bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych przewyższające limit
jednego pojemnika 120 l na nieruchomość, właściciel nieruchomości poddaje kompostowaniu lub przekazuje
na własny koszt do uprawnionych przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymienionych na stronie
www.dobraszczecinska.pl/Gospodarka odpadami/Wykaz przedsiębiorców-odbiór odpadów komunalnych."
§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra i zobowiązuje się Wójta
do powiadomienia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty o zmianach treści uchwały.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Miluch

