
 

 

UCHWAŁA NR XIII/61/20 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO 

z dnia 12 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), § 7 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku Gmin Zagłębia 

Miedziowego (Dz. Urz. Woj. Legn. z dnia 10.06.1994 r. Nr 13, poz. 108 ze zm.), art. 4 ust. 1, 2 i 2a w związku 

z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii właściwych miejscowo państwowych powiatowych 

inspektorów sanitarnych, Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje: 

§ 1. Do uchwały nr XII/54/20 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 12 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„5. W przypadku nieruchomości mieszanych odpady komunalne należy gromadzić w oddzielnych 

pojemnikach, przeznaczonych dla każdej części nieruchomości. W przypadku braku miejsca na ustawienie 

odrębnych kompletów pojemników, dopuszcza się, za zgodą Związku, możliwość gromadzenia odpadów 

w jednym komplecie pojemników, z zastrzeżeniem, że są to pojemniki właściwe dla części zamieszkanej 

nieruchomości, a miesięczna ilość odpadów dla części niezamieszkanej ustalana jest jako liczba worków 

poszczególnych frakcji odpadów, w następujący sposób:: 

1) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - na podstawie norm określonych  

w § 11, jednak nie mniej niż jeden worek 120 l, 

2) dla bioodpadów - na podstawie ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie mniej niż jeden worek 60 l, 

3) dla pozostałych frakcji odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale) - 

na podstawie ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie mniej niż po jednym worku 120 l na każdą 

z frakcji.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. 

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

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2020 r. 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego: 

Z. Synowiec 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 maja 2020 r.

Poz. 3158
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