
 

 

UCHWAŁA NR XXI/228/20 

RADY MIEJSKIEJ KARPACZA 

z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 1579, z 2020 r. poz. 150, 284), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XX/218/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi  

w życie z dniem 1 września 2020 r.”; 

2) w załączniku do uchwały: 

a) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Ustala się obowiązek ustawienia koszy ulicznych na odpady na terenach lub przy obiektach 

służących do użytku publicznego o pojemności zgodnej z § 8 ust. 1 pkt 2, w ilości niedopuszczającej do ich 

przepełnienia. W ciągach pieszych wyposażonych w chodniki, kosze uliczne umieszczane są w miejscach 

niepowodujących zagrożenia, w rozstawieniu nie większym niż 500 m.”, 

b) w § 12 ust. 8-9 otrzymują brzmienie: 

„8. Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu nieruchomości zamieszkałych 

odbywać się będzie w systemie akcyjnym nie rzadziej niż raz w roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

Informację o terminie odbioru odpadów podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo 

przyjęty. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być również bezpłatnie przekazany do punktów 

sprzedaży sprzętu oraz do punktów serwisowych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi. 

9. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą w systemie akcyjnym nie rzadziej niż raz w roku z terenów 

nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Informację o terminie odbioru 

odpadów podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2020 r.

Poz. 2669



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

Województwa Dolnośląskiego  

Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza: 

T. Frytz 
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