
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/246/2017 

RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 26 października 2017 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXI/131/2016 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

Regulaminu trzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawonia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy, Rada Gminy Zawonia uchwala,  co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawonia, 

stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/131/2016 Rady Gminy Zawonia z dnia  30 czerwca 2016 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawonia, zwanego dalej 

"Regulaminem", w ten sposób, że: 

1. Przepis § 3 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru  wskazanych 

poniżej odpadów w następujący sposób: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – w osobnym pojemniku  

lub worku, 

b) papier i tekturę - w osobnym pojemniku lub worku, 

c) szkło – w osobnym pojemniku lub worku, 

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone – w osobnym pojemniku  

lub worku, 

e) zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku lub worku. 

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – w osobnym pojemniku, 

b) papier i tekturę - w osobnym pojemniku, 

c) szkło – w osobnym pojemniku, 

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone – w osobnym pojemniku, 

e) zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku. 

3) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 
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a) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – w osobnym pojemniku  

lub worku, 

b) papier i tekturę - w osobnym pojemniku lub worku, 

c) szkło – w osobnym pojemniku lub worku, 

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone – w osobnym pojemniku  

lub worku, 

e) zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku lub worku.”. 

2. Przepis § 3 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„2. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą 

w systemie akcyjnym nie rzadziej niż jeden raz w roku.”. 

3. Przepis § 6 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich 

kolorach: 

1) Żółty – przeznaczony na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

2) Niebieski – przeznaczony na papier i tekturę, 

3) Zielony- przeznaczony na szkło, 

4) Brązowy – przeznaczony na odpady biodegradowalne i odpady zielone, 

5) Czarny- przeznaczony na zmieszane odpady komunalne.”. 

4. Przepis § 11 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„1. Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, 

w zależności od rodzaju odpadów, wynosi: 

1) dla selektywnie zbieranych odpadów: 

a) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż jeden raz na  

miesiąc, 

b) papier i tektura - nie rzadziej niż jeden raz  na 3  miesiące, 

c) szkło  - nie rzadziej niż jeden raz na 2 miesiące. 

2) dla niesegregowanych odpadów komunalnych: 

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone - nie rzadziej niż jeden raz  

na 3 miesiące, przy czym w okresie od 01 maja do 31 października nie rzadziej niż jeden raz 

na miesiąc, 

b) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, przy czym  w okresie 

od 01 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż dwa  razy w miesiącu, przy czym 

minimalna pojemność pojemnika lub worka na odpady przy określonej częstotliwości 

pozbywania się ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników lub worków.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

M. Michałowski 
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