
 

 

UCHWAŁA NR XVI/232/20 

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Legnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 504) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Legnicy, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/200/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2019 r. 

poz. 7053) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania 

i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów komunalnych w następujący sposób: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) odpady metali, tworzyw sztucznych (w tym opakowań wielomateriałowych) – w osobnym 

pojemniku lub worku, 

b) papier – w osobnym pojemniku lub worku, 

c) bioodpady – w osobnym pojemniku lub worku, chyba, że prowadzone jest ich kompostowanie 

we własnym zakresie, 

d) szkło – w osobnym pojemniku lub worku, 

e) niesegregowane zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku; 

2) w zabudowie wielorodzinnej i mieszanej: 

a) odpady metali, tworzyw sztucznych (w tym opakowań wielomateriałowych) – w osobnym 

pojemniku, 

b) papier – w osobnym pojemniku, 

c) bioodpady – w osobnym pojemniku lub worku (w przypadku przekroczenia pojemności 

pojemnika), 

d) szkło – w osobnym pojemniku, 
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e) niesegregowane zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku, 

3) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) odpady metali, tworzyw sztucznych (w tym opakowań wielomateriałowych)– w osobnym 

pojemniku, 

b) papier – w osobnym pojemniku, 

c) bioodpady – w osobnym pojemniku, 

d) szkło – w osobnym pojemniku, 

e) niesegregowane zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do zbierania i przekazywania  

we własnym zakresie pozostałych odpadów komunalnych, wymienionych w § 4 pkt 1), a nie 

wymienionych w niniejszym paragrafie, a także tekstyliów i odzieży oraz odpadów niebezpiecznych,  

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.”. 

2) w § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych, jeżeli z norm 

wynikających z § 9 ust. 1 pkt 2-18 (dot. części nieruchomości niezamieszkałych) łączna średnia ilość 

odpadów przekracza 120 l, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości 

w pojemniki służące tylko na odpady wytworzone ze swojej działalności i wskazania miejsca 

gromadzenia odpadów.”; 

3) w § 9: 

a) ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) dla wszystkich innych niewymienionych – 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę i 2 l  

na 1 m
2
 powierzchni użytkowej.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, u których w okresie pomiędzy poszczególnymi odbiorami odpadów powstanie zwiększenie 

ilości odpadów komunalnych, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji, wykazującej nadwyżkę 

powstałych odpadów.”. 

4) w § 13 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. 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 igły i strzykawki należy dostarczyć do punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach odrębnych.”; 

5) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Na tereny użytku publicznego takie jak: place, ulice, chodniki, parkingi, parki, zieleńce, 

skwery, psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy i kagańca 

jest dozwolone tylko wówczas, gdy właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej 

kontroli nad jego zachowaniem.”; 

6) § 22 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 22. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLIII/462/18 Rady Miejskiej 

Legnicy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Legnica (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2018 r. poz. 1149).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

J. Rabczenko 
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