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UCHWAŁA NR XI/92/2015
RADY GMINY LISIA GÓRA
z dnia 8 października 2015 roku
w sprawie: zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra
Na podstawie art. 4 ust.1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tarnowie - Rada Gminy Lisia Góra uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra stanowiącym
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/200/2012 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz zmian
w tym regulaminie wprowadzonych: Uchwałą Nr XXII/294/2013 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 grudnia
2013 r. i Uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 04 lutego 2015 r. wprowadza się następujące
zmiany :
1) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Ustala się, że zbiórka selektywna odpadów z posesji odbywa się poprzez worki foliowe o pojemności
co najmniej 120 L z przeznaczeniem na:
szkło- kolor zielony,
tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe- kolor żółty,
papier- kolor niebieski.”;
2) w § 8 ust.2 skreśla się pkt. 3 i pkt. 4
3) w § 8 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów , w szczególności
poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości- do drogi publicznej, drogi wewnętrznej, której
właścicielem lub posiadaczem jest Gmina Lisia Góra, w miejsce umożliwiające swobodny do nich
dojazd specjalistycznym pojazdom- pojazdom z zabudową bezpyłową (tzw. śmieciarkom), hakowcom
itp.”;
4) w § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odpady selektywnie zbierane- tj. metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe –
nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu ; papier – nie rzadziej niż 1 raz na kwartał”;
5) w rozdziale 4 § 15 otrzymuje brzmienie :
„Miejscem przetwarzania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Lisia Góra są
regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu tarnowskiego wskazane
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisia Góra.
§ 3. Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra wprowadzone
niniejszą Uchwałą wchodzą w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2016 r.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szatko

