
 

 

UCHWAŁA NR XXI/230/20 

RADY MIEJSKIEJ KARPACZA 

z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

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) w związku z art. 6c ust. 2 i ust. 3 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), uchwala 

się co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VII/43/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, w § 1 dodaje się pkt 3-6 w brzmieniu: 

„3) nie prowadzą działalności gastronomicznej (w tym restauracji i pozostałych placówek 

gastronomicznych) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Działalności; 

4) nie prowadzą działalności szpitalnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej; 

5) nie świadczą ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (w tym przychodni) zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 

6) nie są domkami letniskowymi oraz innymi nieruchomościami wykorzystywanymi na cele rekreacyjno - 

wypoczynkowe.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza. 

§ 3. Uchyla się uchwałę nr XX/220/20 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 marca 2020 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.   

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

z dniem 1 września 2020 r., za wyjątkiem § 3, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza: 

T. Frytz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2020 r.

Poz. 2671
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