
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/227/20 

RADY GMINY GROMADKA 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gromadka 

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

(t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r., poz. 1439) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Bolesławcu Rada Gminy Gromadka uchwala co następuje: 

§ 1. § 13 załącznika nr 1 do uchwały nr XXIV/192/20 Rady Gminy Gromadka z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gromadka otrzymuje 

brzmienie:  

„§ 13. Ustala się następującą częstotliwość i sposób usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) bioodpady: w tym spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych oraz odpady zielone mogą być 

kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach bioodpady odbierane będą 

od mieszkańców przez podmiot uprawniony: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) z budynków wielolokalowych: 

- w okresie od stycznia do marca oraz od listopada do grudnia - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

- w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na tydzień; 

2) papier - będzie odbierany przez podmiot uprawniony nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

3) metale i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe - będą odbierane przez podmiot 

uprawniony nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

4) szkło - będzie odbierane przez podmiot uprawniony nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą odbierane z nieruchomości przez podmiot 

uprawniony: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) z budynków wielolokalowych: 

- w okresie od stycznia do marca oraz od listopada do grudnia - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

- w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na tydzień; 
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6) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy przekazywać do punktów zbierania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym zlokalizowanych w obiektach handlowych 

zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych, do PSZOK lub 

w systemie zbiórki mobilnej w terminach wyznaczonych ogłoszeniem o zbiórce; 

7) odpady baterii i akumulatorów należy przekazać do PSZOK lub dostarczyć do placówek handlowych 

zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów lub przedsiębiorcom na podstawie przepisów 

odrębnych; 

8) odpady niebezpieczne należy przekazywać do PSZOK; 

9) odpady przeterminowanych leków i chemikaliów należy dostarczyć do PSZOK; 

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy przekazywać do PSZOK; 

11) zużyte opony należy przekazać do PSZOK lub w systemie zbiórki mobilnej w terminach 

wyznaczonych ogłoszeniem o zbiórce; 

12) odpady farb i lakierów, przepracowanych olejów oraz opakowań po nich stanowiące odpady 

komunalne należy przekazać do PSZOK lub podmiotom posiadającym zezwolenie na zbieranie lub 

zagospodarowanie tych odpadów, na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

13) odpady tekstyliów i odzieży należy przekazywać do PSZOK; 

14) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do PSZOK. lub w systemie zbiórki mobilnej 

w terminach wyznaczonych ogłoszeniem o zbiórce; 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe oraz z remontów stanowiące odpady komunalne, w ilości 

nie przekraczającej 1 m 3 jednorazowo, należy przekazywać do PSZOK lub podmiotom posiadającym 

zezwolenie na zbieranie lub zagospodarowanie tych odpadów, na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami.”. 

§ 2. § 17 pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały nr XXIV/192/20 Rady Gminy Gromadka z dnia 24 września 

2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gromadka otrzymuje 

brzmienie:  

„2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy Gromadka dopuszcza się 

utrzymywanie zwierząt gospodarskich dla własnych potrzeb oraz przy zachowaniu następujących warunków: 

1) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od indywidualnych ujęć wodnych 

nie może być mniejsza niż 50 m; 

2) utrzymywanie nie będzie powodowało na nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak odór lub 

hałas; 

3) wybiegi dla zwierząt winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza 

obręb wybiegu; 

4) odpady i nieczystości wytwarzane w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich muszą być 

gromadzone i usuwane zgodnie z przepisami odrębnymi i Regulaminem oraz nie mogą powodować 

zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gromadka. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Krzysztof Król 
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