
 

 

UCHWAŁA NR XXI/229/20 

RADY MIEJSKIEJ KARPACZA 

z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

na terenie Gminy Karpacz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571) oraz art. 6 r ust. 3-3d 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/219/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Karpacz wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości z minimalną częstotliwością: 

1) odpady zmieszane z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi: 

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz w tygodniu, 

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz na dwa tygodnie; 

2) odpady zmieszane z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi raz na dwa tygodnie; 

3) papier - raz na dwa tygodnie; 

4) szkło - raz na miesiąc; 

5) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - raz na dwa tygodnie; 

6) odpady ulegające biodegradacji: 

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz w tygodniu, 

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz na dwa tygodnie; 

7) popiół: 

a) w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz na dwa tygodnie, 

b) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz na dwa miesiące.”; 
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2) § 10 otrzymuje brzmienie: 

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

w życie z dniem 1 września 2020 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza. 

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza: 

T. Frytz 
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