
UCHWAŁA NR XXVIII/176/13
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVI/165/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reńska Wieś. 

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 4 ustawyz dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.2) ) Rada Gminy Reńska Wieś 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/165/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reńska Wieś wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Rozdziale 2 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości: 

a) § 2 punkt 1 podpunkt d otrzymuje brzmienie "szkło opakowaniowe", 

b) § 3 ust. 1 

- punkt 1 podpunkt b otrzymuje brzmienie "szkło opakowaniowe- w osobnym worku" 

- punkt 2 podpunkt b otrzymuje brzmienie "szkło opakowaniowe- w osobnym pojemniku" 

- punkt 3 podpunkt b otrzymuje brzmienie "szkło opakowaniowe- w osobnym pojemniku lub worku"; 

2) w Rozdziale 3. Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych 
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w § 7 : 

a) ust. 3 punkt 1 otrzymuje brzmienie "zielonym, z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe", 

b) ust. 4 punkt 1 otrzymuje brzmienie "zielonym, z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe", 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie "Dopuszcza się prowadzenie przez właściciela nieruchomości na terenie 
nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych 
w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów 
w warunkach tlenowych w okresie całego roku, zgodnie z przepisami szczególnymi." ; 

3) W Rozdziale 4. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego w § 16, ust. 1: 

a) punkt 1 podpunkt c otrzymuje brzmienie "odpady ze szkła opakowaniowego- nie rzadziej niż jeden raz na 
dwa miesiące", 

b) punkt 2 podpunkt c otrzymuje brzmienie "odpady ze szkła opakowaniowego- nie rzadziej niż jeden raz na 
dwa miesiące", 

c) punkt 3 podpunkt c, otrzymuje brzmienie "odpady ze szkła opakowaniowego- nie rzadziej niż jeden raz na 
dwa miesiące, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować 
nieprzepełnianie się pojemników lub worków.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś. 

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone zostały w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 
420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 r. 
Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, Dz. U. z 2012 r. Nr 567.

2) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone zostały w Dz.U. z 2012 r. poz. 951



§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia. 
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