
 

 

UCHWAŁA NR XIV/59/12 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO 

z dnia 7 listopada 2012 r. 

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

Miedziowego  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, w zw. z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), § 7 pkt 12 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 i 2 w 

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

z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Zgromadzenie 

Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:  

 

§ 1.  Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia 

Miedziowego.  

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚI I PORZĄDKU NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN 

ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 2.  Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia 

Miedziowego, dotyczące:  

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:  

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

papieru, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych,  

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów zielonych,  

c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych 

następujących odpadów komunalnych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, 

oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, 

tekstyliów i ubrań, metalu i popiołu,  

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:  

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach,  
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b) liczby osób korzystających z tych pojemników,  

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych,  

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.  

§ 3.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) Związku – należy przez to rozumieć Związek Gmin Zagłębia Miedziowego,  

2) 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),  

3) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 

z 2012 r. Nr 185, poz.1243),  

4) nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 §1 kodeksu cywilnego, część powierzchni 

ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części 

takich budynków,  

5) właścicielu nieruchomości – należy przez to rozumieć właściciela w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 

3 ustawy,  

6) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich 

budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi zgodnie z zapisami §3 pkt 2 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.),  

7) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się budynki 

wielorodzinne, a więc takie, które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w §3 pkt 

2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.),  

8) umowie – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Związkiem a przedsiębiorcą wyłonionym 

w drodze przetargu na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, o której 

mowa w art. 6f ust. 1 ustawy,  

9) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014) –  należy przez to rozumieć dokument 

przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M. P. Nr 101, poz. 1183),  

10) osiedlowym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć punkt 

w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, dalej zwany osiedlowy PSZOK, zapewniający łatwy dostęp dla 

mieszkańców do gromadzenia codziennie wytwarzanych rodzajów odpadów, tj.: szkło, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, papier,  

11) centralnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć punkt 

w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, dalej zwany centralny PSZOK, do którego mieszkańcy mogą 

przekazywać wskazane w regulaminie selektywnie zebrane odpady komunalne,  

12) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, 

a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, 

które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 

domowych, zgodnie z zapisem art. 3, ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach,  

13) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze 

względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych (np. meble, wózki dziecięce, materace itp.),  

14) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi 

tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy 

o odpadach,  

15) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące 

z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic 

i placów, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach,  
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16) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to odpady pochodzące z budów i remontów, 

o których mowa w art. 3b ust.1 pkt 2 i art. 4 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy, wytwarzane w gospodarstwach 

domowych podczas realizacji przez właścicieli nieruchomości, bez udziału firm budowlanych, drobnych 

prac remontowych, które nie są objęte przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), w zakresie konieczności uzyskania pozwoleń lub dokonania zgłoszeń,  

17) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne zgodnie z treścią art. 3 ust. 

2 ustawy o odpadach, w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne (np.: baterie, 

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, 

olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin nawozach, 

opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu),  

18) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 

9b ustawy,  

19) harmonogramie – należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku,  

20) usługach dodatkowych – należy przez to rozumieć odpłatne usługi związane z odbiorem 

i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, określone odrębną uchwałą,  

21) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.  

Rozdział 2. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI  

 

§ 4.  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez:  

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie pojemniki i worki służące do zbierania 

odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym,  

2) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie odpadów komunalnych z każdej nieruchomości 

w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,  

3) zbieranie i przekazywanie odpadów nie podlegających selektywnej zbiórce w sposób opisany w niniejszym 

Regulaminie,  

4) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiórkowych,  

5) gromadzenie odpadów z drobnych napraw pojazdów samochodowych, a więc wymiany kół, świec 

zapłonowych, żarówek, uzupełniania płynów, regulacji, poza warsztatami samochodowymi w sposób 

umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu,  

6) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku 

prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o odpadach,  

7) nie wrzucanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych oraz z nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, np. sklepów, punktów gastronomicznych 

i usługowych i innych nieruchomości, do koszy ulicznych, do pojemników innych właścicieli i pojemników 

ogólnodostępnych rozmieszczonych na terenie Związku.  

§ 5. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są 

zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności 

regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu tej nieruchomości. Wykaz 

przedsiębiorców, o których mowa wyżej udostępnia się na stronie internetowej Związku.  
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Rozdział 3. 
ZASADY PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW  

 

§ 6. 1. Ustala się następujące zasady ogólne prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:  

1) we wszystkich rodzajach zabudowy prowadzona jest selektywna zbiórka następujących rodzajów odpadów 

komunalnych: tworzyw sztucznych, szkła, papieru, metalu, opakowań wielomateriałowych, odpadów 

zielonych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków 

i chemikaliów, zużytych opon, ubrań i tekstyliów.  

2) selektywnie zebrane odpady komunalne gromadzone są w workach lub pojemnikach znajdujących się 

w osiedlowych PSZOK i centralnym PSZOK,  

3) w osiedlowych PSZOK zbierane są: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło i papier,  

4) w centralnym PSZOK zbierane są: tworzywa sztuczne, szkło, papier, metal, opakowania wielomateriałowe, 

odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, ubrania 

i tekstylia, odpady zielone z przydomowych ogródków oraz popioły,  

5) mieszkańcy samodzielnie dostarczają selektywnie zebrane odpady do osiedlowych PSZOK oraz do 

centralnego PSZOK.  

2. Ustala się następujące szczegółowe zasady prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:  

1) odpady zielone powstające w zabudowie jednorodzinnej mogą zostać zagospodarowane w przydomowym 

kompostowniku pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania 

w nim kompostu; odpady zielone powstające w pozostałych nieruchomościach należy przekazać do 

zagospodarowania w ramach usługi dodatkowej,  

2) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności należy przed wrzuceniem do pojemnika 

opróżnić z resztek żywności,  

3) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed wrzuceniem do 

pojemnika,  

4) z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po 

zgnieceniu, tak by opakowania zachowały zmniejszoną objętość,  

5) zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe, należy umieszczać w przeznaczonych 

do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach w miejscach wskazanych przez Związek bądź 

przekazywać do centralnego PSZOK,  

6) przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych 

pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia wskazanych przez Związek bądź 

przekazywać do centralnego PSZOK,  

7) chemikalia, w tym resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów 

mineralnych i syntetycznych, benzyn należy przekazywać do centralnego PSZOK,  

8) odpady komunalne wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą zbierane 

i odbierane w sposób, miejscu i w terminie określonym w harmonogramie, bądź przekazywane do 

centralnego PSZOK,  

9) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazać przedsiębiorcy w ramach usługi dodatkowej lub 

dostarczyć je do centralnego PSZOK;  

10) popioły, w przypadku zorganizowania przez Związek ich selektywnej zbiórki, należy umieszczać 

w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawionych przez Związek.  
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Rozdział 4. 

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA 

ORAZ WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA 

W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM  

 

§ 7.  Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:  

1) pojemniki muszą spełniać następujące wymagania;  

a) odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2048 z późn. zm.),  

b) spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 219 

poz. 1858),  

c) wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu adresem 

nieruchomości,  

2) ustala się następujące pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie 

Związku:  

a) dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy dla zabudowy jednorodzinnej - pojemniki 

o pojemności: 0,12 m³,  

b) dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy dla zabudowy wielorodzinnej - pojemniki 

o pojemności: 1,1 m³, 5 m³,  

c) dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pojemniki 

o pojemności: 0,12 m³, 1,1 m³, 7 m³.  

3) odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach o pojemności określonej w pkt 2, 

uwzględniając następujące normy dostosowane do dwutygodniowej częstotliwości odbioru:  

a) dla zabudowy jednorodzinnej – 60 l pojemnika na osobę, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m³ na 

każdą nieruchomość,  

b) dla zabudowy wielorodzinnej - 60 l pojemnika na osobę,  

c) dla budynków użyteczności publicznej - 10 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, 

klienta lub odwiedzającego,  

d) dla szkół - nie mniej niż 2 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika,  

e) dla żłobków i przedszkoli - nie mniej niż 5 l na każde dziecko i pracownika,  

f) dla lokali handlowych - nie mniej niż 30 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej lokalu handlowego, 

lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na lokal,  

g) dla punktów handlowych poza lokalem (w szczególności targowiska) - nie mniej niż 50 l na każdego 

zatrudnionego, lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdy punkt. Zezwala się na wspólne korzystanie 

przez kilku handlujących z jednego lub kilku pojemników na odpady za zgodą właściciela pojemnika 

oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne i po zgłoszeniu tego faktu 

właściwemu organowi Związku odpowiedzialnemu za system gospodarki odpadami, zachowując przy 

tym minimalną pojemność pojemnika,  

h) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne,  

i) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej 1 pojemnik 120 l,  

j) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników,  

k) dla hoteli, pensjonatów, itp. - nie mniej niż 20 l na jedno łóżko,  
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l) dla ogródków działkowych - nie mniej niż 50 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października 

każdego roku oraz 5 l w okresie od 1 listopada do 28/29 lutego każdego roku,  

m) dla cmentarzy - nie mniej niż 10 l na jeden grób, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, 

Wielkanocnych i Bożego Narodzenia nie mniej niż 25 l na jeden grób,  

n) dla zespołu garaży wolnostojących – 10 l na każde miejsce postojowe,  

- przy częstotliwości odbioru innej aniżeli wskazana powyżej, objętości należy proporcjonalnie 

przeliczyć.  

4) ustala się, że właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne musi wyposażyć nieruchomość w minimum jeden pojemnik o pojemności 0,12 m³.  

§ 8.  Określa się rodzaje i minimalną pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:  

1) worki muszą spełniać następujące wymagania:  

a) być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa PE-HD,  

b) pojemność worków winna wynosić 120 l,  

2) stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników oraz worków:  

a) niebieski - z przeznaczeniem na papier,  

b) zielony - z przeznaczeniem na szkło,  

c) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe.  

§ 9. Ustala się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 

23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003r. Nr 33, poz. 270 i z 

2004r. Nr 109, poz.1156);  

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym 

dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości 

lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na 

chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.  

§ 10.  Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa ma obowiązek zadbać 

o to by jej organizator wyposażył miejsce, na którym ona się odbywa w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 

20 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy ilość 

tą należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanej wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy.  

Rozdział 5. 
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH  

 

§ 11. 1. Odpady komunalne będą odbierane z następującą częstotliwością:  

1) odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:  

a) nie rzadziej niż raz w tygodniu - dla budynków wielorodzinnych,  

b) nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - dla budynków jednorodzinnych,  

2) odpady selektywnie zebrane w osiedlowych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 

z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia pojemników,  

3) odpady selektywnie zabrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (w przypadku braku 

utworzenia osiedlowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w danej miejscowości) 

w workach na odpowiednią frakcję odpadów – raz na miesiąc,  
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4) odpady komunalne tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe pochodzący 

z gospodarstw domowych - nie rzadziej niż raz w roku po uprzednim ogłoszeniu terminu i miejsca ich 

zbierania, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.  

2. Odpady komunalne zmieszane oraz zbierane w sposób selektywny z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy będą odbierane według harmonogramu ustalonego dla każdej miejscowości.  

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, m.in. na ogólnodostępnych 

tablicach ogłoszeń, słupach ogłoszeniowych.  

Rozdział 6. 
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI  

 

§ 12.  Zaleca się, aby właściciele nieruchomości podejmowali działania zmierzające do ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:  

1) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,  

2) unikanie kupowania produktów w „za dużych” opakowaniach oraz kupowanie produktów opakowanych 

w minimalną ilość opakowań,  

3) ograniczanie zakupu produktów jednorazowego użytku,  

4) unikanie stosowania papieru śniadaniowego, folii aluminiowej, w zamian używanie plastikowych 

pojemników na żywność,  

5) ponowne wykorzystanie i wydłużanie okresu używalności niektórych przedmiotów,  

6) unikanie stosowania toreb plastikowych na zakupy, w zamian korzystanie z toreb płóciennych,  

7) kompostowanie odpadów biodegradowalnych w gospodarstwach domowych,  

8) kupowanie napojów w szklanych butelkach i za kaucją,  

9) wielokrotne używanie słoików,  

10) przeznaczanie zużytego papieru na makulaturę,  

11) przekazywanie niepotrzebnej odzieży do punktów opieki społecznej,  

12) unikanie artykułów, które po wyrzuceniu stanowią odpady niebezpieczne,  

13) używanie akumulatorów, nadających się do ponownego naładowania, zamiast baterii jednorazowych,  

14) korzystanie z pojemników, pudełek nadających się do wielokrotnego wykorzystania.  

§ 13. 1. Związek jest obowiązany osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r:  

1) poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,  

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.  

2. Związek jest obowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

przekazywanych do składowania:  

1) do dnia 16 lipca 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,  

2) do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35%, wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania  

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.  
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Rozdział 7. 
PRZEPISY KOŃCOWE  

 

§ 14.  Upoważnieni przez Zarząd Związku pracownicy, są uprawnieni do wykonywania czynności 

kontrolnych w zakresie przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.  

§ 15.  Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega karze grzywny 

zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy.  

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

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.  

  

 

Przewodniczący 

Zgromadzenia Związku Gmin 

Zagłębia Miedziowego  

 

 

Stefan Ciżmar 
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