
 

 

UCHWAŁA NR XIV/88/12 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 23 lutego 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczytna  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 

poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. 

U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi 

zmianami) po zasięgnięciu opinii Państwowego Po-

wiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, Rada 

Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr VI/43/07 Rady Miejskiej 

w Szczytnej z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Szczytna, wraz ze zmianą wniesioną uchwałą 

nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia  

27 stycznia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Szczytna wprowadza się następujące zmiany:  

1. w § 3 uchyla się punkty 8–11.  

2. w § 5 uchyla się punkt 6.  

3. § 6 otrzymuje brzmienie:  

„§ 6 Właściciele nieruchomości są zobowiązani 

do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych 

i nieczystości ciekłych z podmiotem do tego upraw-

nionym.”  

4. w § 10 punkt 9 otrzymuje brzmienie:  

„9) Odpady komunalne powstałe w czasie zorga-

nizowanych imprez masowych właściciel nierucho-

mości zobowiązany jest usuwać niezwłocznie po ich 

zakończeniu”.  

5. § 11 otrzymuje brzmienie:  

„§ 11. 1) Odpady organiczne powinny być 

w miarę możliwości kompostowane we własnym za-

kresie przez właścicieli nieruchomości jeżeli jest taka 

możliwość lub gromadzone w pojemnikach przezna-

czonych do tego typu odpadów.  

2) Odpady w postaci zużytych baterii i zużytych 

świetlówek należy umieszczać w pojemnikach prze-

znaczonych na te odpady a następnie zwracać do 

miejsc odbioru lub przekazywać podmiotowi upraw-

nionemu.  

3) Odpady w postaci zużytych akumulatorów na-

leży zwracać do miejsc odbioru lub przekazywać 

podmiotowi uprawnionemu.  

4) Posiadacz odpadów w postaci zużytych baterii 

lub zużytych akumulatorów, powstałych w wyniku 

prowadzonej działalności gospodarczej jest zobowią-

zany do ich selektywnego zbierania zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

o bateriach i akumulatorach.  

5) Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycz-

nego i elektronicznego winny być odbierane:  

- przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy 

na odbieranie odpadów komunalnych,  

- w punktach sprzedaży, gdzie przy zakupie sprzę-

tu nowego oddaje się sprzęt zużyty,  

- w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektro-

nicznego i elektrycznego (baza Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej).”  

6. § 12 otrzymuje brzmienie:  

„§ 12. Na terenie każdej nieruchomości zamiesz-

kałej lub na której wytwarzane są odpady komunalne, 

powinna znajdować się taka ilość pojemników, aby 

ich łączna pojemność była iloczynem liczby osób 

rzeczywiście zamieszkujących daną nieruchomość, 

liczby zatrudnionych lub powierzchni na której pro-

wadzona jest działalność gospodarcza i średniej ilości 

odpadów komunalnych wytworzonych w gospodar-

stwach domowych bądź w innych źródłach, które 

wynoszą:  

1) dla nieruchomości położonych na terenie gminy 

za wyjątkiem zabudowy zagrodowej:  

- gospodarstwa domowe - 30 litrów/osobę/tydzień,  
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- lokale biurowe - 25 litrów/pracownika/tydzień,  

- szkoły, przedszkola, żłobek - 4 litry/dziecko, pra-

cownik/tydzień,  

- ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, hotele - 16 li-

trów/każdą przebywającą osobę/tydzień,  

- lokale gastronomiczne - 5 litrów/m2 powierzchni 

użytkowej/tydzień,  

- lokale handlowe - 2 litry/m2 powierzchni handlo-

wej/tydzień,  

- zakłady przemysłowe, rzemieślnicze, usługowe -  

15 litrów/każdą pracującą osobę/tydzień,  

- ogrody działkowe - 8 litrów/każdą użytkowaną 

działkę wchodzącą w skład ogrodu/tydzień – 

w okresie od 1 kwietnia do 30 września i 1 litr po-

za tym okresem,  

- inne – jak wyżej do zbliżonej branży,  

2) dla nieruchomości zabudowanej zabudową za-

grodową na terenie całej gminy:  

- gospodarstwa domowe - 17 litry/osobę/tydzień”.  

7. w § 13 uchyla się punkt 3.  

8. w § 17 w punkcie 3 skreśla się wyrazy:  

,,w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspek-

torem Sanitarnym”.  

9. uchyla się § 18.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Szczytnej.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

w Szczytnej.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego.  

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej:  

Renata Idzik 
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