
 

 

UCHWAŁA NR XV/63/12 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO 

z dnia 21 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały 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 Inspektora Sanitarnego, Zgromadzenie Związku Gmin 

Zagłębi Miedziowego uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:  

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

wyposażyć miejsce, na którym odbywa się impreza 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 ilością 

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

imprezy.”; 

2) w § 11 ust. 1, pkt 2) zapis „z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia pojemników” 

zastępuje się zapisem „nie rzadziej niż raz w miesiącu”,  

3) skreśla się § 14 i § 15.  

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

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

Województwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku  

Gmin Zagłębia Miedziowego  

 

Stefan Ciżmar 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 stycznia 2013 r.
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