
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/226/2013 

RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU 

z dnia 13 maja 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Polanica-Zdrój 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 

142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy-Zdrój uchwala,  

co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXVIII/175/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanica-Zdrój, 

zmienionej uchwałą nr XXXIII/204/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. wprowadza się następujące zmiany.  

1) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

,,Właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to definicję określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4) ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2012 r. z późn. zm.) 

§ 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie  

,,Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych, szkła oraz odpadów ulegających biodegradacji należy prowadzić:  

a) w rejonach zabudowy jednorodzinnej- w pojemnikach lub workach  

b) w rejonach zabudowy wielorodzinnej wyłącznie w pojemnikach  

c) dopuszcza się gromadzenie odpadów zebranych selektywnie w workach w zabudowie wielorodzinnej 

w sytuacji, kiedy brak jest możliwości ustawienia pojemników pod warunkiem posiadania ogrodzonego 

placu lub pomieszczeń gospodarczych" 

2) w § 7 pkt 4 po słowie : workowym dodaje się "lub pojemnikowym".  

3) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać w ramach 

zbiórki tych odpadów lub na bieżąco do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"  

4) w § 8 ust. 5 po słowie odpady skreśla się komunalne i dodaje "zielone" a w ust.6 po przecinku dodaje się: 

"w przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o większych rozmiarach dopuszcza się pozbywanie 

go w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych" 

§ 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,Właściciel nieruchomości prowadzący selektywną zbiórkę odpadów 

ulegających biodegradacji we własnym kompostowniku ma obowiązek zgłosić go w Urzędzie Miejskim 

w Polanicy-Zdroju i podpisać oświadczenie, że będzie realizował kompostowanie w sposób zgodny 

z przepisami. Szczegółowe zasady kompostowania reguluje § 23".  

5) w § 10 ust. 1 dodaje się po przecinku: "Odpady te nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych".  
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6) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Właściciele nieruchomości prowadzący prace budowlane i rozbiórkowe 

zobowiązani są do gromadzenia odpadów w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub workach i do 

usuwania ich niezwłocznie po zakończeniu prac".  

7) w § 11 dodaje się ust. 2 o następującej treści:  

,,2. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, 

gruzu budowlanego, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych".  

8) § 12 otrzymuje brzmienie:  

"1. (skreślony).  

2. W przypadku stwierdzenia w odpadach komunalnych zmieszanych występowania odpadów, które winny 

być zbierane selektywnie, o których jest mowa w § 3 pkt 4) uznaje się, że selektywna zbiórka odpadów 

nie jest prowadzona.  

3. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, od których odpady komunalne są odbierane, do umożliwienia 

kontroli pracownikom Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej 

w zakresie sposobu gospodarowania odpadami na terenie swojej posesji (m.in. sposobu prowadzenia 

segregacji odpadów, wyposażenia w pojemniki)".  

9) § 13 otrzymuje brzmienie: ,,Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych 

we wszystkich typach zabudowań:  

1) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu  

2) segregowane odpady komunalne tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier - 

raz na dwa tygodnie  

3) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone - raz w tygodniu".  

10) § 14 otrzymuje następujące brzmienie: ,,Właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest 

działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokoi, imprezy okolicznościowe) 

zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki lub worki na odpady".  

11) § 16 pkt 1) otrzymuje brzmienie: "wyposażenia nieruchomości w liczbę pojemników lub kontenerów do 

gromadzenia odpadów w miejscach dostępnych oraz do umożliwiania systematycznego ich opróżniania 

podmiotowi odbierającemu odpady" 

§ 18 pkt 1 ppkt e) otrzymuje brzmienie: ,,zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w wybranych 

punktach na terenie Miasta o pojemności minimum 240 litrów".  

§ 18 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: ,,w pozostałych przypadkach łączna ilość i minimalna pojemność 

pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych powinna wynikać z przeliczenia średniej ilości 

odpadów, powstających na nieruchomości przy uwzględnieniu następujących norm i częstotliwości 

wywozu:  

a) dla szkół wszelkiego typu – 12 litrów na każdego ucznia i pracownika miesięcznie  

b) dla przedszkoli - 12 litrów na każde dziecko i pracownika miesięcznie  

c) dla urzędów i instytucji – 30 litrów na każdego pracownika miesięcznie  

d) dla lokali handlowych, branża spożywcza – 20 litrów na każdy m² powierzchni całkowitej lokalu, jednak 

nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów  

e) dla punktów handlowych poza lokalem – 100 litrów na każdego zatrudnionego pracownika miesięcznie, 

jednak nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów  

f) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 1 pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów  

g) dla lokali usługowych i biurowych – 8 litrów na każdy m² powierzchni całkowitej lokalu miesięcznie, 

jednak nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów  

h) dla lokali gastronomicznych – 24 litry na każdy m² powierzchni całkowitej lokalu miesięcznie, jednak 

nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów  
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i) dla pozostałych lokali użytkowych – 16 litrów na każdy m² powierzchni całkowitej lokalu miesięcznie, 

jednak nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów  

j) dla pensjonatów, hoteli, szpitali, domów opieki – 80 litrów na każde łóżko miesięcznie  

k) dla cmentarzy – 8 litrów na 1 miejsce pochówku miesięcznie  

l) dla ogródków działkowych w okresie od 1 marca do 31 października – 10 litrów na każdą działkę 

miesięcznie  

ł) dla targowisk – 60 litrów na każdy punkt handlowy miesięcznie” 

12) § 24 zostaje skreślony w całości 

§ 2. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Polanica-Zdrój nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszej 

uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Z. Puchniak 
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