
UCHWAŁA NR VIII/49/15
RADY GMINY MARCINOWICE

z dnia 24 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Marcinowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXVII/148/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz w zmieniającej 
ją Uchwale nr XXXI/180/13 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 kwietnia 2013 r. wprowadza się następujące 
zmiany:

1. w § 2 pkt 5) po wyrażeniu „odpady budowlane i rozbiórkowe” dodaje się wyrażenie „oraz materiały 
izolacyjne”;

2. w § 3 ust. 1 po pkt 9) dodaje się:

 10) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach,

 11) materiały izolacyjne;

3. w § 10 ust. 1 po pkt 16) dodaje się pkt 17) w brzmieniu:

 „17) materiały izolacyjne należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub 
umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania materiałów izolacyjnych, które zostaną odebrane przez 
podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem”;

4. w § 11 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

 „1) odpady komunalne zmieszane wg ustalonego harmonogramu:

 - z zabudowy jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie,

 - z zabudowy wielorodzinnej - raz w tygodniu,

 - z nieruchomości niezamieszkanych - raz na dwa tygodnie;

5. w § 11 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

 „2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje papier, makulatura, tektura, opakowania 
ze szkła wg ustalonego harmonogramu:

 - z zabudowy jednorodzinnej - raz w miesiącu,

 - z zabudowy wielorodzinnej - raz w tygodniu,
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 - z nieruchomości niezamieszkanych - raz w miesiącu;

 odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, opakowania z metalu, odzież i tekstylia wg ustalonego harmonogramu: - z zabudowy 
jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie, - z zabudowy wielorodzinnej - raz w tygodniu, - z nieruchomości 
niezamieszkanych - raz na dwa tygodnie;

6. w § 11 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

 „5) odpady z koszy ulicznych lub pojemników ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego - raz na dwa tygodnie wg ustalonego harmonogramu;

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
B. Lema
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