
 

 

UCHWAŁA NR IX/3/17 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VII/7/16 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 

6 lipca 2016 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku 

Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1, w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), § 6 ust. 1 pkt 13 statutu Związku Gmin 

Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. nr 101, poz. 1610, z 2013 r. poz. 2662, 

z 2016 r. poz. 2883) oraz art. 4 w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, Zgromadzenie Związku uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W treści Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Powiatu 

Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”, przyjętego uchwalą nr VII/7/16 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu 

Dzierżoniowskiego z dnia 6 lipca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania 

następujących rodzajów odpadów komunalnych: papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła, opakowań 

wielomateriałowych,” 

2) § 5 ust. 4, otrzymuje brzmienie: „4. W zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej  

oraz w budynkach wielorodzinnych, w których liczba lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie cztery, 

dopuszcza się stosowanie worków foliowych o pojemności 50 l – 120 l do selektywnej zbiórki odpadów: 

papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych i opakowań ze szkła.” 

3) § 8 ust. 2 pkt 2, otrzymuje brzmienie: „2) papier i tekturę właściciel nieruchomości zobowiązany  

jest umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania papieru, spełniających wymagania 

regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot odbierający odpady, na podstawie umowy zawartej 

ze Związkiem, lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;” 

4) § 8 ust. 2 pkt 3, otrzymuje brzmienie: „3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe 

właściciel nieruchomości zobowiązany jest umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego 

zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, spełniających wymagania 

regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot odbierający odpady, na podstawie umowy zawartej 

ze Związkiem lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;” 

5) § 8 ust. 3 pkt 2, otrzymuje brzmienie: „2) papier i tekturę właściciel nieruchomości zobowiązany jest 

umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania papieru, spełniających wymagania 

regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną 

umowę na odbiór odpadów komunalnych;” 
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6) § 8 ust. 3 pkt 3, otrzymuje brzmienie: „3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe 

właściciel nieruchomości zobowiązany jest umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego 

zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, spełniających wymagania 

regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną 

umowę na odbiór odpadów komunalnych;” 

7) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. W pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnego zbierania 

papieru należy gromadzić wyłącznie: papier, karton i tekturę.” 

8) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. W pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnego zbierania 

metali i tworzyw sztucznych należy gromadzić wyłącznie: plastikowe butelki po napojach oraz plastikowe 

pojemniki po produktach spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetykach, opakowania z metali i drobny 

złom oraz opakowania wielomateriałowe (opakowania po sokach, mleku).” 

9) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Na terenie Związku selektywne zbieranie odpadów: papieru i tektury, 

opakowań ze szkła, opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, należy 

prowadzić systemem: 1) indywidualnym, opartym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych 

w przystosowanych do tego celu workach foliowych lub pojemnikach indywidualnych przeznaczonych  

dla jednej nieruchomości; 2) zbiorowym, opartym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych 

w pojemnikach zbiorczych przeznaczonych dla kilku nieruchomości. W systemie zbiorowym dopuszcza się 

stosowanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych segregowanych, które obsługują więcej 

niż jedną nieruchomość. W tym wypadku pojemność jak i ilość pojemników do selektywnej zbiórki musi 

być dobrana w zależności od ilości obsługiwanych mieszkańców.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7". 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku: 

G. Kosowski 
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