
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/285/21 

RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 10 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXV/177/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 2020 r., poz. 5663 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 6 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:  

„5. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady w przypadku 

zadeklarowania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych jeżeli kompostowanie spełnia następujące wymagania: 

1) kompostowane są wszystkie bioodpady powstające na nieruchomości zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym, 

2) kompostowanie odbywa się przez cały okres 12 miesięcy w roku.”. 

2. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych na terenie Gminy Stronie 

Śląskie: 

1) kosze uliczne o pojemności od 35 l; 

2) pojemniki na odpady o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l wykonane z tworzywa sztucznego lub 

metalu.”. 

3. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Obowiązujące normatywne pojemności pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych 

powinny wynikać z następujących średnich ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w ciągu 

tygodnia dla każdej frakcji: 
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1) dla nieruchomości jednorodzinnych oraz zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, 

w których zamieszkują mieszkańcy - pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia 

w ciągu tygodnia nie mniej niż 30 l odpadów komunalnych na jednego zamieszkałego mieszkańca; 

2) dla szkół, przedszkoli i żłobków - co najmniej 5 l na każdego ucznia, dziecko, pracownika, nie mniej 

jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l; 

3) dla lokali i punktów handlowych, usługowych - co najmniej 15 l na każdego pracownika nie mniej 

jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

4) dla lokali gastronomicznych - co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne, nie mnie jednak  

niż 1 pojemnik o pojemności 120 l; 

5) dla punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej 15 litrów na każdego pracownika, nie mniej jednak  

niż 1 pojemnik o pojemności 120 l; 

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej 10 l na każdego pracownika 

nie mniej jednak niż 1 pojemnik o pojemności 120 l; 

7) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. - co najmniej 15 l na jedno łóżko nie mniej jednak  

niż 1 pojemnik o pojemności 120 l; 

8) dla ogródków działkowych - co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 

października, a po tym okresie 1 l na każdą działkę; 

9) dla targowisk, hal targowych, giełd - co najmniej 15 l na każdego wystawcę; 

10) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej - co najmniej 15 l na każdego 

pracownika; 

11) dla cmentarzy - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l.”. 

4. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uzależniona jest od zadeklarowanej liczby pojemników 

z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów 

wynikającej z częstotliwości harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.”. 

5. § 11 ust. 4 pkt 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:  

„c) dla pozostałych obiektów - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.”. 

6. § 11 ust. 4 pkt 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:  

„c) dla pozostałych obiektów - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.”. 

7. § 11 ust. 4 pkt 4 lit. c) otrzymuje brzmienie:  

„c) dla pozostałych obiektów - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.”. 

8. § 11 ust. 4 pkt 5 lit. c) otrzymuje brzmienie:  

„c) dla pozostałych obiektów - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Ryszard Wiktor 
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