
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/136/22 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO 

z dnia 19 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), § 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 2022 r. poz. 2519) po zasięgnięciu opinii właściwych miejscowo państwowych 

powiatowych inspektorów sanitarnych, Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XV/69/20 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 5 listopada 

2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia 

Miedziowego, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 ust. 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3) dla nieruchomości niezamieszkanych – pojemniki o pojemności: od 0,12 m3 do 20 m3.”; 

2) w § 6 ust. 2 i ust. 3 otrzymują następujące brzmienie: 

„2. Ustala się następujące pojemności pojemników do zbierania bioodpadów: 

1) dla nieruchomości zamieszkanych - pojemniki o pojemności: od 0,12 m3 do 1,1 m3; 

2) dla części niezamieszkanej nieruchomości mieszanych - pojemniki o pojemności: 0,12 m3, 0,24 m3; 

3) dla nieruchomości niezamieszkanych - pojemniki o pojemności: od 0,12 m3 do 20 m3. 

3. Ustala się następujące pojemności pojemników do zbierania pozostałych frakcji selektywnie 

zbieranych odpadów komunalnych (papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych i odpadów 

opakowaniowych wielomateriałowych): 

1) dla nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości mieszanych – pojemniki o pojemności: od 1,1 m3 

do 5 m3;  

2) dla nieruchomości niezamieszkanych – pojemniki o pojemności od 0,12 m3 do 20 m3.”; 
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3) w § 8 ust. 3 i ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„3. Właściciel nieruchomości niezamieszkanej zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w co 

najmniej jeden pojemnik o poj. 0,12 m³ na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), jeden 

pojemnik o poj. 0,12 m³ na bioodpady, jeden pojemnik o poj. 0,12 m³ na papier, jeden pojemnik o poj. 

0,12 m³ na szkło, jeden pojemnik o poj. 0,12 m³ na tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe. W sytuacji, gdy ilość bioodpadów wytwarzanych w okresie jednego miesiąca 

nie przekracza 60 l, dopuszcza się zadeklarowanie bioodpadów w ilości 0,06 m3 (gromadzonych 

w pojemniku o pojemności 0,12 m3). 

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności 

dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów, tak aby nie doprowadzić do przepełnienia 

pojemników.”. 

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r. 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego: 

Zdzisław Synowiec 
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