
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/239/2016 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Tomyśl". 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U z 2016 r., poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Nowym Tomyślu, Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje: 

§ 1.  W „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Tomyśl" stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr XXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 13 lipca 2016 r. (Dziennik 

Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 4644), wprowadza się następujące zmiany: 

1. w Rozdziale 2. § 4 ust. 1. pkt 5) otrzymuje brzmienie: 

„odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 

biodegradacji i odpadów zielonych”. 

2. w Rozdziale 2. § 4 ust. 1. dodaje się punkt: 

„15) opakowań wielomateriałowych.”. 

3. w Rozdziale 2. § 4 ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

„Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 6) oraz pkt 15) odbierane są sprzed posesji.”. 

4. w Rozdziale 2. § 4 ust. 4. otrzymuje brzmienie: 

„Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 6) oraz pkt 10) - 14) właściciele nieruchomości mogą 

przekazać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie 

Gminy Nowy Tomyśl.”. 

5. w Rozdziale 4. § 14 ust. 1) lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 

odpadów komunalnych wskazanych w § 4 ust. 1 pkt: 1, 2, 3, 4, 5 i 15 co najmniej raz w miesiącu, 

z zastrzeżeniem odpadów zielonych, które w okresie od początku kwietnia do końca października 

odbierane będą z częstotliwością raz na dwa tygodnie,”. 

6. w Rozdziale 4. § 14 ust. 1) lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 

odpadów komunalnych wskazanych w § 4 ust. 1 pkt: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 w miarę zaistniałej 

potrzeby z założeniem nie rzadziej niż raz w roku,”. 

7. w Rozdziale 4. § 14 ust. 2) lit. b) otrzymuje brzmienie: 
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„właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 

odpadów komunalnych wskazanych w § 4 ust. 1 pkt: 1, 2, 3, 4, 5 i 15 co najmniej jeden raz w tygodniu 

z zastrzeżeniem odpadów zielonych (bioodpady), które w okresie od początku kwietnia do końca 

października odbierane są z częstotliwością minimum jeden raz na tydzień; w pozostałym okresie 

minimum jeden raz na cztery tygodnie,”. 

8. w Rozdziale 4. § 14 ust. 2) lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 

odpadów komunalnych wskazanych w § 4 ust. 1 pkt: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13 i 14 w miarę zaistniałej 

potrzeby z założeniem nie rzadziej niż raz w roku.”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
(-) Łukasz Frański 
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