
 

 

UCHWAŁA NR VII/62/2019 

RADY GMINY ŻUKOWICE 

z dnia 16 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/2019 Rady Gminy Żukowice w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Żukowice 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Żukowice,  

po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr VI/55/2019 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żukowice (Dz. Urz. Województwa 

Dolnośląskiego poz. 2716) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) Odpadach budowlanych i rozbiórkowych rozumie się przez to odpady powstające podczas prac 

budowlanych i rozbiórkowych w gospodarstwach domowych stanowiące odpady komunalne.” 

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający 

odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2, 

2) papieru, 

3) metali, 

4) opakowań z tworzyw sztucznych (PET), 

5) szkła i opakowań wielomateriałowych, 

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, 

7) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

w tym odpadów zielonych, 

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

9) zużytych baterii i akumulatorów 

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

11) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

12) zużytych opon.” 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 maja 2019 r.

Poz. 3442



3) § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązanie są do sprawowania właściwej opieki nad tymi 

zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się 

w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne 

wydostanie się z niego.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żukowice.    

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Szmidt 
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