
      
 

Uchwała Nr XLVI/70/2013 
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 

z dnia  27 czerwca 2013 roku 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) oraz  art. 4 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 
594ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                  
w Ząbkowicach Śląskich, Rada Miejska Ząbkowice Śląskie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr  XXXVII/77/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia  27 listopada 
2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice 
Śląskie wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zmienia się  § 4 ust. 2 niniejszej uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„2. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w zamykanych i szczelnych, wyłącznie 
do tego celu przeznaczonych, pojemnikach lub kontenerach, o minimalnej pojemności                  
z częstotliwością określoną w § 9 ust. 4. 
1) dla budynków mieszkalnych  – 30 l na mieszkańca; 
2) dla szkół wszelkiego typu – co najmniej 1 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika; 
3) dla żłobków i przedszkoli – co najmniej 1 l na każde dziecko i pracownika; 
4) dla lokali handlowych – co najmniej 15 l na  każdego pracownika lub właściciela; 
5) dla stacjonarnych punktów handlowych zlokalizowanych poza budynkami, typu kiosk –  
co najmniej 15 l na każdego pracownika lub właściciela;  
6) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne; 
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji –  co najmniej 15 l na każdego pracownika; 
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – co najmniej 10 l na 
każdego pracownika lub właściciela; 
9) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 15 l na jedno łóżko;  
10) dla ogródków działkowych – co najmniej 1 l na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia 
do 30 września każdego roku;  
11) dla targowisk, hal targowych, giełd – 5 l na każdy punkt handlowy; 
12) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej oraz urzędów – co 
najmniej 15 l na każdego pracownika; 
13) dla cmentarzy powinny być przewidziane pojemniki wystarczające do gromadzenia 
śmieci bez ich przepełnienia, jednak co najmniej 1 l na jedno miejsce pochówku 
14) dla pozostałych, nie wymienionych podmiotów – w zależności od potrzeb”.  

 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 


