
 

 

UCHWAŁA NR LVI/326/2014 

RADY GMINY LEWIN KŁODZKI 

z dnia 23 października 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Lewin Kłodzki. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), 

- Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/227/13 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania 

pojemników do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym, w tym dokonywanie dezynfekcji i mycia 

pojemników” 

2. W § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Odpady zbierane w sposób selektywny będą gromadzone w workach 

o pojemności od 35l do 120l dla zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych, 

na których powstają odpady komunalne”. 

3. W § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych 

technicznie, zamykanych, szczelnych i wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, wykonanych 

z materiałów trudnopalnych, spełniających PN i wymagania określone w odrębnych przepisach prawa  

oraz przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne, z zastrzeżeniem ust. 17 i 18”. 

4. W § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Pojemniki i worki przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych 

niesegregowanych i segregowanych muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

5. W § 8 ust. 3 ppkt 3) otrzymuje brzmienie: „w przypadku worków przeznaczonych do selektywnego 

zbierania odpadów – informację o rodzaju frakcji odpadów komunalnych” . 

6. W § 9 ust. 1 wprowadza się ppkt 5, który otrzymuje brzmienie: „5) metalowe pojemniki na popiół 

z palenisk o pojemności 110l”; 

7. § 10 otrzymuje brzmienie: „Średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych dla nieruchomości 

zamieszkałych wynosi 364 kg przypadających na jedną osobę w ciągu roku”. 

8. § 11 otrzymuje brzmienie:  
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„1. Uwzględniając średnią ilość odpadów wytworzonych w ciągu miesiąca, określa się niżej wskazaną 

minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych,  

dla nieruchomości zamieszkałej, jeżeli z tego pojemnika korzysta:  

a) nie więcej niż dwie osoby – pojemnik o pojemności 120 l;  

b) 3-4 osoby – pojemnik o pojemności 240 l lub 2 x 120 l  

c) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych w ppkt a-b.  

2. Uwzględniając średnią ilość odpadów wytworzonych w ciągu miesiąca, określa się niżej wskazaną 

minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych,  

dla nieruchomości zamieszkałych, których właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, jeżeli 

z tego pojemnika korzysta:  

a) nie więcej niż 4 osoby – pojemnik o pojemności 120 l;  

b) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych w pkt a  

3. Dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych do selektywnego gromadzenia odpadów stosuje 

się worki o pojemności od 35l do 120l, opatrzone identyfikatorem określającym daną frakcję oraz kod 

identyfikacyjny nieruchomości, o następujących, ujednoliconych kolorach:  

a) etykieta koloru żółtego - tworzywo sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe  

b) etykieta koloru niebieskiego - makulatura i papier  

c) etykieta koloru zielonego - szkło opakowaniowe;” 

9. W § 15 ust. 2 wprowadza się ppkt 14, który otrzymuje brzmienie: „14) popiół z palenisk domowych – 

należy umieszczać w pojemnikach, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez 

podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą.” 

10. W § 16 ust. 1 wprowadza się ppkt 12, który otrzymuje brzmienie: „12) popiół z palenisk domowych – 

w okresie wrzesień – marzec nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż 

raz na miesiąc nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane; 

§ 2. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Lewin Kłodzki nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

G. Żyła 
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