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Poz. 5549
UCHWAŁA NR XXVIII/371/2021
RADY GMINY DOBRA
z dnia 25 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 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. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d 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), Rada Gminy Dobra
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/361/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2021 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,2. Wprowadza się ograniczenia dla właścicieli nieruchomości
o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej dotyczące każdorazowego odbioru, zgodnie z ustaloną w § 4
ust. 1 uchwały częstotliwością ilości odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji
terenów zielonych, tak, aby wraz z bioodpadami kuchennymi stanowiły jeden pojemnik o pojemności
maksymalnie 120 l.";
2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,2. Selektywnie zebrane odpady komunalne z wyłączeniem bioodpadów
stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych właściciel nieruchomości może
przekazywać w sposób ciągły do gminnego punktu selektywnego zbierania 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

