
UCHWAŁA NR 102.XI.2019
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 10 lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 209.XXX.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2016 r.                        
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry, wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W celu umożliwienia przedsiębiorcy odbioru odpadów, właściciele nieruchomości zobowiązani są 
umieszczać pojemniki i worki wypełnione odpadami komunalnymi oraz zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - w miejscu gromadzenia 
odpadów komunalnych, udostępnionym przez właściciela nieruchomości w dniu odbioru odpadów. 
Miejsce gromadzenia odpadów, winno być zlokalizowane od strony ulicy lub w miejscu udostępnionym, 
przygotowanym i utwardzonym, w sposób umożliwiający wjazd pojazdu odbierającego odpady 
i przemieszczanie pojemników na kołach.”;

2) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla nieruchomości zamieszkałych o charakterze zabudowy jednorodzinnej (do 4 lokali 
mieszkalnych w budynku):

a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

c) odpady segregowane (szkło i papier) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

d) odpady segregowane (tworzywa sztuczne) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym 
w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia częstotliwość odbioru tworzyw sztucznych ustala się 
nie rzadziej niż raz w tygodniu,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.”;

3) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla nieruchomości zamieszkałych o charakterze zabudowy wielorodzinnej (powyżej 4 lokali 
mieszkalnych w budynku):

a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w tygodniu, przy czym w okresie od 
1 czerwca do 31 sierpnia częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych ustala się 
nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

c) odpady segregowane (szkło i papier) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

d) odpady segregowane (tworzywa sztuczne) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym 
w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia częstotliwość odbioru tworzyw sztucznych ustala się 
nie rzadziej niż raz w tygodniu,
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e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony – nie rzadziej niż raz w miesiącu.”;

4) § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe:

a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

c) odpady segregowane (szkło i papier) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

d) odpady segregowane (tworzywa sztuczne) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym 
w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia częstotliwość odbioru tworzyw sztucznych ustala się 
nie rzadziej niż raz w tygodniu,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku.

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Wojciech Chadży
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