
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/155/17 

RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziadowa Kłoda 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15; art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) uchwala  

co następuje:  

§ 1. W „Regulaminie  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziadowa Kłoda” zatwierdzonym 

uchwalą Nr XIX/99/16 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 3 sierpnia 2016r wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. Rozdział 1. § 2  pkt. 5 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 2 pkt. 5 odpady komunalne suche – wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych 

następujące frakcje odpadów: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,”. 

2. Rozdział  3. § 10 ust.1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 10. ust.1 pkt. 1 odpady: metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe mogą być 

zbierane łącznie w odpowiednich pojemnikach jako odpady suche,”. 

3. Rozdział 3. § 10 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu 

„§ 10. ust. 1 pkt 4 odpady- papier powinny być zbierane do odpowiednich pojemników (worków)  

na papier;”. 

4. Rozdział 5. § 17 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 17. ust.1 Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości odbywa się w terminach wskazanych 

właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorstwo wywozowe z częstotliwością: co najmniej  

raz w miesiącu dla odpadów komunalnych nie segregowanych: co najmniej raz na trzy miesiące  

dla odpadów selektywnie zbieranych (szkło, odpady komunalne suche) oraz co najmniej raz w roku  

dla odpadów biodegradowalnych i zielonych jak również co najmniej raz w roku dla papieru,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Poz. 3599



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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

G. Otfinowski 
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