
 

 

UCHWAŁA∗ NR XXXV/297/2013 

RADY GMINY ZAWOJA 

z dnia 6 czerwca 2013 roku 

w sprawie zmian do uchwały nr XXX/257/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 grudnia 2012r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja. 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. 

z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 4  ust. 1  i 3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. 2012r. poz. 391/ Rada Gminy Zawoja uchwala,  

co następuje : 

§ 1. Postanawia się nadać nowe brzmienie § 2 pkt. 10 zmienianej uchwały w następujący sposób:  

„odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcje odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych, pochodzących z remontów”. 

§ 2. Postanawia się uchylić w § 4 pkt c1 zmienianej uchwały.  

§ 3. Postanawia się uchylić w § 4 pkt 2  zmienianej uchwały.  

§ 4. Postanawia się nadać nowe brzmienie § 5 ust. 1  zmienianej uchwały w następujący sposób:  

„Właściciele nieruchomości zobowiązani są do sprzątania i oczyszczania chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej 
służącej do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”. 

§ 5. Postanawia się nadać nowe brzmienie § 5 ust. 2  zmienianej uchwały w następujący sposób:  

„Właściciele nieruchomości mają obowiązek odśnieżania chodnika graniczącego z zabudowaniami 

po opadzie śniegu. Śnieg należy gromadzić na poboczu lub na części chodnika graniczącego 
z jezdnią ”. 

§ 6. Postanawia się nadać nowe brzmienie § 5 ust. 5  zmienianej uchwały w następujący sposób:  

„Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce 
niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub,  

co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Zabrania się posypywania solą chodników. 
Dopuszcza się posypywanie popiołem swoich wyjazdów, podjazdów z nieruchomości przez 
właścicieli ”. 

§ 7. Postanawia się uchylić w § 5 ust. 6  i 7  zmienianej uchwały.  

§ 8. Postanawia się uchylić § 8 zmienianej uchwały.  
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§ 9. Postanawia się nadać nowe brzmienie § 9 ust. 3  pkt. 3.3 zmienianej uchwały w następujący sposób:  

3.3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są nań 

wytwarzane, a więc prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, 

zdrowia, zarządzającymi cmentarzami, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych 

indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy:  

a) zakłady drzewne, warsztaty stolarskie i mechaniczne - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 80 l  

b) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej – 15 l  

na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 80 l  

c) dla szkół wszelkiego typu– 2,5 l na każdego ucznia, studenta i pracownika;  

d) dla żłobków i przedszkoli –2,5 l na każde dziecko i pracownika;  

e) dla lokali handlowych  

- / branża spożywcza /–30 l/m-c na każde 10 m² pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120 l na lokal;  

- / branża przemysłowa/–15 l/m-c na każde 10 m² pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 80 l na lokal; 

f) dla punktów handlowych poza lokalem –30 l/m-c na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt;  

g) dla lokali gastronomicznych – 8  l/m-c na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 80 l;  

h) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;  

i) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych – 15 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l  

j) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. / bez prowadzonego wyżywienia / - 15 l na jedno łóżko  

k) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. / z wyżywieniem /-20 l na jedno łóżko  

l) gospodarstwa agroturystyczne, kwatery prywatne- 10 l na jedno łóżko, co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 80 l 

§ 10. Postanawia się uchylić w § 13 pkt 3  lit g oraz pkt 5  zmienianej uchwały.  

§ 11. Postanawia się uchylić w § 16 pkt 1  lit f zmienianej uchwały.  

§ 12. Postanawia się uchylić w § 16 pkt 1  lit g zmienianej uchwały.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawoja.  

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

Województwa Małopolskiego.  

 

 Przewodniczący Rady 

Krzysztof Chowaniak 
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