
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/146/2012 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zawidów.  

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania Czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zawidów 

w brzmieniu:  

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne  

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zawidów.  

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391);  

2) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzonego 

przez Burmistrza Miasta Zawidów rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do dnia 31 grudnia 2012 r. za jednostkę wywozową uważany 

jest także przedsiębiorca posiadający zezwolenie wydane przez Burmistrza Miasta Zawidów  

na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miejskiej Zawidów w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości;  

3) pojemnikach - należy przez to rozumieć także kontenery, worki, kosze uliczne służące do gromadzenia 

odpadów.  

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

§ 3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Zawidów zapewniają utrzymanie 

nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z ustawy oraz poprzez:  

1) usuwanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;  

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa  

w rozdziale 3;  

3) przygotowanie na terenie nieruchomości miejsca w celu ustawienia pojemników do zbierania odpadów 

komunalnych;  
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4) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących utrudnienia  

dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla korzystających z tych urządzeń 

i pracowników jednostki wywozowej;  

5) utrzymanie czystości w miejscach ustawiania pojemników do zbierania odpadów komunalnych;  

6) zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych w sposób określony 

w rozdziale 2 i 3.  

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 

rodzajów odpadów:  

1) papier i tektura;  

2) metale;  

3) tworzywa sztuczne;  

4) opakowania wielomateriałowe;  

5) szkło;  

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji;  

7) odpady zielone;  

8) przeterminowane leki;  

9) chemikalia;  

10) zużyte baterie i akumulatory;  

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;  

13) odpady budowlane i rozbiórkowe,  

14) zużyte opony.  

§ 5. 1. Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach 

zlokalizowanych w punktach wskazanych przez Gminę Miejską Zawidów  

2. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy umieszczać 

w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej wskazanych 

przez Gminę Miejską Zawidów oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów.  

3. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych.  

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub 

należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający 

łatwy dostęp jednostce wywozowej. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy 

zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny 

być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich 

odbioru.  

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w pojemnikach 

przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez jednostkę wywozową, 

ustawionych w miejscu nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd 

pojazdu jednostki wywozowej. Ponadto odpady te mogą być przekazywane we własnym zakresie do punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

7. Odpady wskazane w § 4 ust.1 pkt 1-7 należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych na selektywną 

zbiórkę opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.  
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§ 6. Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, 

mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje to uciążliwości  

dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. Kompostownik należy zarejestrować w gminie, 

w deklaracji, o której mowa w art. 6n ust. 1 ustawy.  

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy plenerowe lub zgromadzenia 

w miejscach publicznych zobowiązany jest do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników do zbierania 

odpadów i ruchomych sprawnych szaletów oraz by zapewnili usunięcie odpadów i uprzątnięcie terenu 

niezwłocznie po zakończeniu imprezy (zgromadzenia), lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od zakończenia 

imprezy (zgromadzenia). W przypadku imprez plenerowych jeden szalet powinien przypadać na nie więcej  

niż 500 uczestników imprezy, a przy podawaniu piwa - jeden na nie więcej niż 200 uczestników.  

2. Obowiązek uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy (zgromadzenia) dotyczy również terenów 

przyległych do nieruchomości, na której impreza ta (zgromadzenie) odbywała się, a które zostały 

zanieczyszczone w wyniku tej imprezy (zgromadzenia).  

§ 8. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się ogródek letni, kiosk lub punkt gastronomiczny 

zobowiązany jest do wyposażenia tych obiektów w pojemniki do zbierania odpadów, gwarantujące możliwość 

zbierania wszystkich odpadów powstających w związku z ich funkcjonowaniem oraz do utrzymania czystości 

i porządku, w tym zmywania chodnika w razie potrzeby, na terenie przylegającym do obiektu w odległości  

nie mniejszej niż 2,0 m.  

§ 9. 1. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie 

w następujących miejscach:  

a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem że wykonywane jest  

to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki 

odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, 

w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do 

ziemi;  

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie 

oznaczonych.  

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są wyłącznie na terenie 

nieruchomości właściciela w odniesieniu do drobnych napraw pojazdów mechanicznych, polegających  

na wymianie kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianiu płynów, regulacjach, w sytuacji gdy nie są one 

uciążliwe dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób 

umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.  

§ 10. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni 

przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń na jezdnię.  

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich 

utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym  

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów 

komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości 

zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej 

w rozdziale 4.  

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do umieszczania odpadów komunalnych zmieszanych, 

w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności 110l, uwzględniając następujące warunki:  

a) jedno, dwu- trzy, - czteroosobowe gospodarstwo domowe zobowiązane jest wyposażyć nieruchomość 

w minimum jeden pojemnik o pojemności 110 l;  

b) pięcioosobowe i większe gospodarstwo domowe zobowiązane jest wyposażyć nieruchomość w minimum 

dwa pojemniki o pojemności 110 l każdy lub jeden o pojemności 240 l;  
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c) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są wyposażyć nieruchomości w pojemniki 

o minimalnej pojemności 110 l w ilości proporcjonalnej do liczby mieszkańców i cyklu wywozu  

na podstawie wyliczeń wynikających ze wskaźnika nagromadzenia odpadów komunalnych wynoszącego 

40l/osobę/tygodniowo wynikającego z WPGO dla Województwa Dolnośląskiego 2012r.  

d) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, pożytku publicznego  

itp. zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w urządzenia o pojemności 110l.-1100l w zależności  

od rodzaju prowadzonej działalności.  

e) właściciele, zarządcy ogrodów działkowych zobowiązani są do wyposażenia w/w nieruchomości 

w kontenery o minimalnej pojemności 1100 l do gromadzenia odpadów biodegradowalnych;  

f) właściciele, zarządcy ogrodów działkowych zobowiązani są do wyposażenia w/w nieruchomości 

w kontenery do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 110 l;  

g) właściciele, zarządcy targowisk zobowiązani są do wyposażenia obiektów w pojemniki na zmieszane 

odpady komunalne o minimalnej pojemności 110 l/stoisko  

h) właściciele, zarządcy targowisk zobowiązani są do wyposażenia obiektów w kontenery do selektywnej 

zbiórki odpadów biodegradowalnych o minimalnej pojemności 1100 l.  

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne 

pojemników:  

1) kolor niebieski przeznaczone do zbierania papieru i tektury;  

2) kolor żółty przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali;  

3) kolor zielony przeznaczone do zbierania szkła;  

4) kolor brązowy przeznaczone do zbierania bioodpadów; z umieszczonym oznakowaniem określającym 

rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu.  

§ 12. Zakazuje się:  

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie 

z pojemnika;  

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania 

substancji ciekłych;  

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego 

przeznaczonymi;  

4) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich 

jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które 

należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszej uchwale;  

5) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących 

z działalności gospodarczej.  

§ 13. Na pojemnikach do zbierania odpadów, ustawionych na nieruchomościach, na których  

nie zamieszkują mieszkańcy, powinna być umieszczona w sposób trwały czytelna informacja zawierająca dane 

identyfikujące jednostkę wywozową odbierającą odpady.  

§ 14. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej.  

2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza  

się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za zgodą jej 

właściciela.  

3. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla pracowników jednostki wywozowej właściciel 

nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem 

na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemnika 

w porozumieniu z jednostką wywozową.  
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§ 15. 1. Zarząd drogi wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy ustawia kosze uliczne  

przy głównych ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych  

oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.  

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których przebiegają główne 

ciągi piesze służące użyteczności publicznej.  

3. Do ustawiania koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych tam odpadów zobowiązani są również 

prowadzący na nieruchomości działalność handlową, jeżeli w pobliżu obiektu handlowego nie ustawiono koszy 

ulicznych, o których mowa wyżej. Kosze te należy ustawiać przy obiekcie handlowym.  

4. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane  

do ich ustawienia.  

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego  

§ 16. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan 

sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.  

§ 17. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:  

1) bioodpady:  

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;  

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;  

2) odpady wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, 

szkło z pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego – nie rzadziej niż co dwa tygodnie  

3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne lub posortownicze ( w przypadku prowadzenia 

selektywnej zbiórki odpadów) - nie rzadziej niż raz w tygodniu;  

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbiór według harmonogramu określonego przez Gminę Miejską 

Zawidów;  

5) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, opony, zużyte 

źródła światła, chemikalia – odbiór nie rzadziej niż raz w miesiącu lub niezwłocznie po zapełnieniu 

kontenerów lub pojemników.  

6) odpady z koszy ulicznych: - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;  

§ 18. Wywóz nieczystości ciekłych musi następować w terminach zapobiegających przepełnieniu 

i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu.  

§ 19. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zawidów 

winny być przekazywane zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych.  

§ 20. Nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Zawidów 

winny być przekazywane do punktu zlewnego znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków.  

Rozdział 5. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe  

§ 21. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe obowiązane są do:  

1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: nieprzyjemnej woni, 

roznoszenia pasożytów, insektów itp.;  

2) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zniszczeń i zanieczyszczeń 

nieruchomości, terenów i budynków użyteczności publicznej;  
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3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, 

pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników, pozostawionych 

przez zwierzę. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do urządzeń 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych bądź do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 22. Właściciel nieruchomości posiadający psa rasy uznanej za agresywną lub psy obronne obowiązany 

jest do wywieszenia tablic ostrzegawczych na bramach nieruchomości np. o treści: „Uwaga! Posesji pilnuje 

pies”, „Uwaga! Agresywny pies”.  

§ 23. 1. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo 

w kagańcu.  

2. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenie ogrodzonych 

nieruchomości niepublicznych pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne 

wydostanie się zwierzęcia.  

3. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych przy spełnieniu jednocześnie 

następujących wymogów:  

1) posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia;  

2) pies jest w kagańcu za wyjątkiem tych psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na 

budowę ciała (np. pekińczyk) lub niewskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem 

lekarza weterynarii:  

§ 24. Zabrania się wpuszczania zwierząt domowych do piaskownic, wprowadzania ich na place i miejsca 

zabaw dla dzieci, a także wprowadzania psów do miejsc uprawiania sportu i rekreacji, na cmentarze  

i do budynków użyteczności publicznej, na tereny placówek oświatowo-wychowawczych, targowisko miejskie 

oraz innych nieruchomości, których właściciel wprowadził taki zakaz. Zakaz ten, z wyjątkiem zakazu 

wpuszczania zwierząt domowych do piaskownic nie dotyczy psów - przewodników osób niewidomych.  

§ 25. Zakazuje się dokarmiania zwierząt i ustawiania budek/domków dla tych zwierząt poza miejscami 

wyznaczonymi przez właściciela nieruchomości.  

Rozdział 6. 
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 26. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie;  

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych  

przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, 

strefy przemysłowe, ogrody działkowe.  

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich pod następującymi warunkami:  

a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),  

b) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone  

do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona;  

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani  

są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:  

a) Przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych;  

b) Składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na terenie 

płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości  

5. Ule pszczele powinny być ustawione w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości lub 3m 

przy zastosowaniu szczelnego ogrodzenia o minimum 3 m wysokości oraz 30 m od najbliższego budynku 

mieszkalnego, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli 

nieruchomości sąsiednich.  
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§ 27. Zabrania się zanieczyszczania terenu nieruchomości, domów, ulic i innych miejsc publicznych 

wydalinami zwierząt, karmą, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.  

Rozdział 7. 
Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji  

§ 28. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani  

są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości, w terminie od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia  

lub od 1 października do 31 października. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków 

jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.  

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich mają obowiązek deratyzacji pomieszczeń, w których 

prowadzona jest hodowla zwierząt w terminie od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 

października.  

Rozdział 8. 
Postanowienia końcowe  

§ 29. Nieprzestrzeganie zapisów regulaminu powoduje sankcje określone w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).  

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr XII/55/2007 Rady 

Miejskiej w Zawidowie z dnia 10 września 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zawidowa.  

§ 4. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

 

Andrzej Pilarski 
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