
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/486/21 

RADY MIEJSKIEJ KARPACZA 

z dnia 10 grudnia 2021 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 i 1648 oraz 

z 2020 r., poz. 2320), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej 

Górze, uchwala się, co następuje: 

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

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2107  

z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1, w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta określone w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 36).”; 

2) w § 2, w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące 

do gromadzenia odpadów komunalnych w zależności od ilości gromadzonych odpadów i częstotliwości ich 

wywozu;”; 

3) w § 6: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Gmina Karpacz nie odbiera bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne, od właścicieli nieruchomości zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, 

którzy podali w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informacje 

dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne oraz korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Właściciele, o których mowa w ust. 3, są zwolnieni z obowiązku 

posiadania pojemnika na bioodpady.”; 

4) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie  

do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników lub worków do gromadzenia odpadów 

komunalnych zmieszanych i selektywnych uwzględniając ilość wytworzonych odpadów oraz częstotliwość 

ich wywozu.”; 

5) w § 8, w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) kontenery na odpady komunalne o pojemności: 1500 l, KP-6 

(6000 l) i KP-7 (7000 l);”; 
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6) w § 10: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dla nieruchomości, na których w części zamieszkują, a w części 

nie zamieszkują mieszkańcy, łączna pojemność minimalna pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych, stanowi sumę pojemności ustalonej dla mieszkańców zgodnie z ust. 1 pkt 1 oraz 

pojemności ustalonej w zależności od rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z ust. 1 pkt 2 do 13.”, 

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi bioodpady, stanowiące odpady komunalne określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r, poz. 779 z późn. zm.), mogą zostać poddane procesowi 

kompostowania w kompostownikach przydomowych, w sposób nieuciążliwy dla nieruchomości 

sąsiednich.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza. 

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

w życie z dniem 01.01.2022 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza: 

      Irena Seweryn 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 6045


		2021-12-15T11:42:37+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




