
 

 

UCHWAŁA NR XLII/197/13 

RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA 

z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/155/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 grudnia 2012 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mieroszów 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
1)

) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 

3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012 r. 

Dz. U. poz. 391 póź. zm.
2)

), Rada Miejska Mieroszowa uchwala co następuje :  

§ 1. W uchwale Nr XXXV/155/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mieroszów wprowadza się następujące zmiany:  

1. W Rozdziale III § 8 ust. 1 uchyla się punkty od 1 do 7 i nadaje im się nowe brzmienie:  

1) nie więcej niż 1 osoba korzystająca – pojemnik o pojemności 60- l,  

2) 2–3 osoby korzystające – pojemnik o pojemności 110 l,  

3) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 6 osób korzystających – pojemnik o pojemności 240 l,  

4) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 12 osób korzystających – dwa pojemniki o pojemności 240 l,  

5) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 18 osób korzystających – trzy pojemniki o pojemności 240 l,  

6) nie mniej niż 19 osób i nie więcej niż 24 osób korzystających – cztery pojemniki o pojemności 240 l,  

7) nie mniej niż 25 osób i nie więcej niż 30 osób korzystających – pojemnik o pojemności 1100 l,  

8) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych w pkt 2-7. 

2. W Rozdziale III § 8 ust. 2 uchyla się punkty od 1 do 7 i nadaje im się nowe brzmienie:  

1) nie więcej niż 1 osoba korzystająca – pojemnik o pojemności 60- l,  

2) 2–3 osoby korzystające – pojemnik o pojemności 110 l,  

3) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 6 osób korzystających – pojemnik o pojemności 240 l,  

4) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 12 osób korzystających – dwa pojemniki o pojemności 240 l,  

5) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 18 osób korzystających – trzy pojemniki o pojemności 240 l,  

6) nie mniej niż 19 osób i nie więcej niż 24 osób korzystających – cztery pojemniki o pojemności 240 l,  

7) nie mniej niż 25 osób i nie więcej niż 30 osób korzystających – pojemnik o pojemności 1100 l,  

8) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych w pkt 2-7. 
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3. Uchyla się Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXV/155/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 grudnia 

2012 r. i nadaje mu się nowe brzmienie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mieroszowa: 

R. Gubernat 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3638



Załącznik  nr 1 do uchwały Nr XLII/197/13 

Rady Miejskiej Mieroszowa 

z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

 

 

L.p. 

Rodzaj nieruchomości 

(źródło wytwarzania 

odpadów komunalnych) 

Jednostka 

charakteryzująca źródło 

wytwarzanych odpadów 

Średnia ilość 

wytwarzanych 

odpadów 

komunalnych  

w ciągu 2 

tygodni 

(litry/2tyg) 

Wskaźnik 

przeliczeniowy 

do obliczenia 

liczby osób 

korzystających   

z pojemnika 

1. 
Nieruchomość 

zamieszkała 
na mieszkańca 36 1,000 

2. 
Uczelnie, szkoły, 

przedszkola, żłobki 

na studenta/ ucznia/ 

dziecko 
4 0,111 

na pracownika 10 0,278 

3. 
Internaty, hotele, 

pensjonaty 

na łóżko  

 
10 0,278 

na pracownika 

 
10 0,278 

4. 

Szpitale i inne placówki 

zdrowia całodziennego 

pobytu 

na łóżko 30 0,833 

na pracownika 10 0,278 

5. 

 

Lokale handlowe: 

 

- 
Odzieżowy, 

przemysłowy 
na pracownika 10 0,278 

- 
Spożywczy, spożywczo- 

warzywny  

na 1m
2 

powierzchni  

lokalu 
3 0,083 

6. Lokale gastronomiczne 

na1miejsce konsumpcyjne 8 0,222 

na pracownika 10 0,278 

7. Ogródki działkowe  

na każdą działkę  

w okresie sezonu  

tj. od 1 kwietnia  

do 31 października 

 

8 0,222 

8. 

Instytucje kultury 

posiadające sale 

widowiskowe, kina 

na miejsce na widowni 2 0,055 

na pracownika 10 0,278 

9. Cmentarze 

na miejsce grzebalne  

w okresie od 1 kwietnia  

do 30 listopada 

2 0,056 
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10. 
Tereny parków, 

zieleńców 
na 1 ha  5,556 

11. Wszystkie inne niż wyżej wymienione, w szczególności : 

 - 

pomieszczenia biurowe,  

w tym instytucje, banki  

i urzędy 

na pracownika 10 0,278 

 -  

punkty handlowe i 

usługowe poza lokalem 

(kiosk, uliczne punkty 

szybkiej konsumpcji, 

kwiaciarnie) 

na pracownika 10 0,278 

-  

rzemiosło i zakłady 

wytwórcze, działalność 

gospodarcza 

na pracownika 10 0,278 

 - 

instytucje kultury, nie 

posiadające sal 

widowiskowych, w tym 

m.in.: muzea, galerie, 

biblioteki 

na pracownika 10 0,278 

 - 

obiekty sportowe, w tym 

m.in. hale sportowe, 

korty tenisowe itp. 

na pracownika 10 0,278 

 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  

poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, 

Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,  

Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 567, z 2013 r. poz.153. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w :Dz. U. z 2012 r. poz.951, z 2013 r. poz.21 i poz.228 
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