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UCHWAŁA NR XXXI/158/20
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin
Na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Opolu, Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin
Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez
selektywne zbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych w miejscu ich wytworzenia:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady.
2. Dopuszcza się zbieranie na terenie nieruchomości następujących odpadów komunalnych niewymienionych
w ust. 1:
1) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – poprzez ich wystawianie w obrębie posesji, w miejscu
widocznym i umożliwiającym ich odbiór, w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu pieszych,
wystawianych nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym odbiór;
2) budowlanych i rozbiórkowych – poprzez ich zbieranie do pojemników lub worków typu „big bag”,
dostarczanych doraźnie w porozumieniu z odbierającym odpady komunalne, ustawianych na terenie
nieruchomości w miejscu widocznym i umożliwiającym ich odbiór, w sposób niepowodujący utrudnień
w ruchu pieszych. Odpady budowlane zebrane na nieruchomości, które powstały przy budowie,
rozbudowie lub rozbiórce budynków czy obiektów budowlanych, właściciel nieruchomości zobowiązany
jest usunąć na własny koszt;
3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - poprzez jego przekazywanie do punktów sprzedaży
detalicznej przy zakupie nowego sprzętu oraz poprzez jego wystawienie w obrębie posesji, w miejscu
widocznym i umożliwiającym odbiór, w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu pieszych, wystawiany
nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym odbiór.
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3. W przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się kompostowanie
bioodpadów w przydomowych kompostownikach, zamiast gromadzenia ich w pojemniku do selektywnego
zbierania, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Burmistrzowi Niemodlina, przy uwzględnieniu wymogów
określonych w § 11 ust. 1 niniejszego regulaminu.
4. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych prowadzone jest również w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, dostępnym dla mieszkańców Gminy Niemodlin, objętych przez tę Gminę systemem
zbiórki odpadów komunalnych i zapewniającym przyjmowanie oprócz odpadów wymienionych w § 1 ust. 1
i ust. 2 niniejszego regulaminu, także odpady komunalne takie jak:
1) odpady niebezpieczne;
2) przeterminowane leki i chemikalia;
3) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
4) zużyte baterie i akumulatory;
5) zużyte opony z pojazdów niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 5;
6) odpady tekstyliów i odzieży.
5. Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach
rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie.
§ 2. Właściciele nieruchomości, a w przypadku ich braku inni sprawujący nadzór nad nieruchomościami
zobowiązani są do:
1) niezwłocznego uprzątania błota, śniegu, lodu, a także innych zanieczyszczeń z chodnika oraz innych części
nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu
pojazdów i pieszych;
2) wymiany piasku w ogólnodostępnych piaskownicach przeznaczonych dla dzieci, z częstotliwością
co najmniej raz w roku, w szczególności po sezonie zimowym, w celu zapobiegania zanieczyszczeniom
powodującym choroby bakteryjne, pasożytnicze i zakaźne choroby odzwierzęce.
§ 3.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się przy użyciu środków
biodegradowalnych, pod następującymi warunkami:
1) mycia na utwardzonych częściach nieruchomości, do których posiada się tytuł prawny lub za zgodą jej
właściciela, w sposób wykluczający bezpośrednie przedostawanie się nieczystości ciekłych do wód lub
do ziemi;
2) niezanieczyszczania środowiska poprzez odprowadzanie powstających nieczystości ciekłych do kanalizacji
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, po uprzednim ich przejściu przez odstojnik i separator substancji
ropopochodnych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie
pod następującymi warunkami:
1) dokonywania napraw na utwardzonych nawierzchniach i niezanieczyszczania środowiska;
2) gromadzenia powstających odpadów (w tym olejów i płynów samochodowych) w specjalnie przeznaczonych
do tego celu pojemnikach i w sposób bezpieczny dla środowiska. Dostarczenie specjalistycznych pojemników
i odbiór zgromadzonych w nich odpadów realizowane jest przez podmiot zajmujący się zagospodarowaniem tego
typu odpadów;
3) dokonywania tych czynności na nieruchomości, do której posiada się tytuł prawny lub za zgodą jej właściciela.
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Rozdział 2
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 4.1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) pojemniki wykonane z trwałych materiałów, zamykane, szczelne, o pojemności od 60 l do 1100 l,
kontenery o pojemności od 1,5 m3 do 34 m3;
2) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l;
3) inne specjalistyczne pojemniki przystosowane do zbierania odpadów.
2. Pojemniki i kontenery powinny mieć odpowiedni kolor i być opatrzone odpowiednim napisem,
w zależności od ich przeznaczenia:
1) czarny lub grafitowy - do zbierania pozostałych po segregacji zmieszanych odpadów komunalnych, popiołów oraz
resztek żywności, takich jak: kości, mięso, płynne pozostałości jedzenia;
2) żółty - do zbierania metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, tworzyw sztucznych, w tym
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
3) zielony - do zbierania szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła, oznaczony napisem „Szkło”;
4) brązowy - do zbierania bioodpadów, oznaczony napisem „Bio”;
5) niebieski - do zbierania papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów
opakowaniowych z tektury, oznaczony napisem „Papier”;
6) czerwony - do zbierania odpadów niebezpiecznych.
3. Pojemniki należy utrzymywać w dobrym stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym, tak aby
korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożenia bądź uciążliwości dla
środowiska, porządku oraz zdrowia użytkowników.
4. W celu utrzymania pojemników w należytym stanie sanitarnym, zapewnia się mycie i dezynfekcję
pojemników z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku, w okresie od marca do kwietnia oraz od września
do października.
5. W celu utrzymania pojemników w należytym stanie technicznym zabrania się gromadzenia w nich
frakcji odpadów, dla których pojemniki nie są przeznaczone.
6. Pojemniki trwale uszkodzone należy niezwłocznie wymienić na nieuszkodzone.
7. Pojemniki należy ustawiać w granicach nieruchomości, w miejscu wydzielonym, na nawierzchni
zabezpieczonej przed gromadzeniem się na niej wody i błota oraz w sposób niepowodujący utrudnień dla
mieszkańców pozostałych nieruchomości i osób trzecich. Pojemniki należy ustawić w sposób zapewniający
odbiór odpadów w nich zgromadzonych, bezpośrednio z terenu nieruchomości lub z miejsc umożliwiających
swobodny dojazd do pojemników przez firmę odbierającą odpady.
8. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy rozmieścić w sposób zgodny
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).
9. Wystawianie wspólnych pojemników do zbierania odpadów dla dwóch lub więcej nieruchomości
wymaga powiadomienia Burmistrza Niemodlina i powoduje:
1) ponoszenie przez właścicieli nieruchomości solidarnej odpowiedzialności za segregację zbieranych odpadów;
2) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, zawarcie umowy na odbiór odpadów z podmiotem
świadczącym usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, przez wszystkich właścicieli
nieruchomości lub przez upoważniony przez nich podmiot.
10. Właściciele nieruchomości zabudowanych, na których nie ma możliwości ustawienia pojemników
do zbierania odpadów komunalnych, we własnym zakresie pozyskują miejsce spełniające warunki określone
w ust. 7.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–4–

Poz. 3141

§ 5. Minimalna pojemność pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych wynika z liczby
mieszkańców lub osób przebywających na terenie danej nieruchomości oraz średniej ilości wytwarzanych
odpadów, o której mowa w § 6 ust. 2.
§ 6.1. Ustalając liczbę i rodzaje pojemników należy kierować się zasadą wstawiania pojemników
o możliwie dużej pojemności, minimalizując ich liczbę.
2. Nieruchomości zamieszkałe powinny być wyposażone w pojemniki zapewniające zbiórkę wytworzonych
odpadów komunalnych, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytworzonych w ilości 30 l
przez jednego mieszkańca w okresie jednego tygodnia.
3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, mają obowiązek
wyposażyć nieruchomość w pojemniki zapewniające selektywną zbiórkę wytworzonych odpadów
komunalnych, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów wytworzonych w różnych źródłach, w okresie
jednego tygodnia, w rozmiarze:
1) dla szkół, przedszkoli i żłobków - 3 l pojemności pojemnika na każdego ucznia, dziecko i pracownika;
2) dla lokali handlowych - 50 l pojemności pojemnika na każde 10 m2 powierzchni, jednak nie mniej niż jeden
pojemnik o pojemności 120 l na każdy lokal;
3) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l pojemności pojemnika na każdego zatrudnionego
pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt;
4) dla hoteli, domów opieki, internatów - 15 l pojemności pojemnika na jedno łóżko;
5) dla lokali gastronomicznych - 20 l pojemności pojemnika na jedno miejsce konsumpcyjne;
6) dla punktów gastronomicznych szybkiej obsługi poza lokalami - co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l;
7) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych oraz
socjalnych - 10 l pojemności pojemnika na każdego zatrudnionego;
8) dla ogrodów działkowych - 10 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października oraz 1 l poza
tym okresem;
9) dla cmentarzy - 2 l na jedno miejsce pochówku;
10) kosze do zbierania odpadów przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu oraz na przystankach
komunikacji publicznej, a także na pozostałych nieruchomościach ogólnodostępnych o pojemności od 20 do 70 l.
Rozdział 3
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 7.1. Częstotliwość wywozu pozostałych po segregacji zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów
ustala się następująco:
1) dla budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień;
2) dla budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
2. Częstotliwość wywozu odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 ustala się następująco:
1) dla budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) dla budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień.
3. Częstotliwość wywozu odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 ustala się następująco:
1) dla budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na kwartał;
2) dla budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na miesiąc.
4. Częstotliwość wywozu mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego ustala się nie rzadziej niż trzy razy w roku.
5. Częstotliwość wywozu koszy ulicznych ustala się:
1) na terenie miejskim - nie rzadziej niż raz w tygodniu, nie dopuszczając do ich przepełnienia;
2) na terenie wiejskim - nie dopuszczając do ich przepełnienia.
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§ 8.1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych oraz w sposób gwarantujący zachowanie
czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczenie w pojemnikach, a następnie odebranie ich przez podmiot odbierający odpady komunalne.
3. Odpady opakowaniowe przed umieszczeniem w pojemniku należy pozbawić substancji, która była
w nich przechowywana. W celu zmniejszenia objętości odpadów apeluje się o trwałe zgniatanie opakowań.
4. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępniać pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, poprzez ich wystawianie w dniu odbioru najpóźniej
do godziny 6.00 poza teren nieruchomości, w miejsce łatwo dostępne dla odbierającego odpady.
5. Dopuszcza się, po uzgodnieniu z podmiotem odbierającym odpady komunalne, odbiór odpadów
zgromadzonych w pojemnikach bezpośrednio z terenu nieruchomości, z miejsc umożliwiających swobodny
dojazd do nich przez odbierającego odpady.
§ 9.1. Właściciele, nieruchomości niezamieszkałych, z zastrzeżeniem ust. 2, zobowiązani są do pozbywania
się odpadów komunalnych nie rzadziej niż:
1) odpadów zmieszanych - co najmniej raz na miesiąc;
2) bioodpadów - co najmniej raz na miesiąc;
3) odpadów z tworzyw sztucznych, papieru, kartonu, tektury, metali, opakowań wielomateriałowych - co najmniej raz
na dwa miesiące;
4) odpadów szklanych - co najmniej raz na kwartał;
5) odpadów wielkogabarytowych - co najmniej trzy razy na rok;
6) odpadów budowlanych - każdorazowo po zakończeniu robót;
7) odpadów z punktów handlowych, a także gastronomicznych, zlokalizowanych poza lokalami - codziennie.
2. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gastronomiczną, hotelarską lub działalność
użyteczności publicznej zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości pozostałych po segregacji
zmieszanych odpadów komunalnych co najmniej raz na dwa tygodnie.
3. Właściciele nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy, pozbywający się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, są
zobowiązani do posiadania umowy na wykonanie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza
Niemodlina wraz z dowodami uiszczania opłat za te usługi.
§ 10.1. Właściciele nieruchomości pozbywający się nieczystości ciekłych zobowiązani są dokonywać tej
czynności w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości
ciekłe, co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust.1.
3. Częstotliwość opróżniania osadów lub innych odpadów pochodzących z przydomowych oczyszczalni
ścieków, wynika z instrukcji ich eksploatacji.
4. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz
osadów lub innych odpadów pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków, są zobowiązani
do posiadania umowy na wykonanie usług przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz
z dowodami uiszczania opłat za te usługi.
Rozdział 4
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów
§ 11.1. Kompostowanie bioodpadów, stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych
w zabudowie jednorodzinnej, prowadzone może być:
1) w pryzmach lub kompostownikach znajdujących się w miejscach zacienionych oraz osłoniętych przed wiatrem;
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2) w kompostownikach zapewniających przewietrzanie kompostu;
3) w pryzmach, w których przygotowane zostało odpowiednio nieprzepuszczalne podłoże wykonane
w szczególności z gliny lub torfu;
4) z zachowaniem odpowiedniej wilgotności kompostu.
2. W przypadku kompostowania w kompostownikach przydomowych całej ilości powstających na terenie
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej bioodpadów stanowiących odpady komunalne w tym: odpady zielone
i kuchenne, zwalnia się właścicieli tych nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika na te odpady.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 12. Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami realizowane są poprzez:
1) ograniczenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych;
2) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz
papieru i tektury;
3) zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniach
odpadów komunalnych;
4) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;
5) zmniejszenie ilości bioodpadów unieszkodliwianych przez składowanie;
6) zmniejszenia masy składowanych odpadów;
7) gromadzenie i wykorzystywanie przez właścicieli nieruchomości powstających na ich terenie bioodpadów
poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej;
8) podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez edukację.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 13.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub
uciążliwością z ich strony względem ludzi i zwierząt oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku. Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic dla dzieci.
2. Właściciel zwierzęcia domowego jest zobowiązany do uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych
przez to zwierzę na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.
Rozdział 7
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 14.1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod
warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.
2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich
odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszego regulaminu;
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomościach sąsiednich
uciążliwości, a w szczególności hałasu i odorów;
4) utrzymywać zwierzęta gospodarskie wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami
wielolokalowymi.
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Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 15.1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary:
1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania
lub składowania produktów rolno-spożywczych oraz gospodarki odpadami, a także do hodowli i chowu zwierząt;
3) zabudowy usługowej o charakterze gastronomicznym.
2. Deratyzacja w obszarach, o których mowa w ust. 1 prowadzona jest w terminach:
1) od 1 do 15 kwietnia, oraz
2) od 1 do 15 października.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 16. Do spełnienia obowiązku określonego w § 4 ust. 2 pkt 2, pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5 stosuje się przepisy
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2028).
§ 17. Do spełnienia obowiązku określonego w § 1 ust. 4 pkt 6 stosuje się przepisy art. 14 ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 ze zm.).
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 19. Traci moc uchwała nr XLIII/252/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2017 r., poz. 2444).
§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Bartosz Wajman

