
UCHWAŁA NR XXXVIII/286/2013 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Zdzieszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz 594) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012 r. Dz.U. poz. 391 i 951 z 2013 r. poz 21 i 228) Rada 
Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§1 . W Uchwale Nr XXXIII/260/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z 26 marca 2013 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Zdzieszowice, Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2013.1170, 
wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice”;

2) w § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Hodowca zwierząt domowych zobowiązany jest spełniać wymogi określone dla hodujących zwierzęta 
gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej określonych w § 23.”;

3) załącznik nr 1 do uchwały: Tabela 1. Średnia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady

Monik _ Gidla
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/286/2013 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 16 lipca2013 r.

„Tabela 1. Średnia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych na 
terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

L.p.
R odzaj n ieruchom ości (źródło  

w ytw arzania  odpadów  kom unalnych)

Jednostka charakteryzująca  
źród ło  w ytw arzanych odpadów  

kom unalnych

Średnia  ilość  
w ytw arzanych  odpadów  

w  ciągu  2 tygodni 
w  przypadku  
nrow adzenia  
selek tvw nei 

zb iórk iod nad ów  
[litry/2 tyg.l

Średnia ilość  
w ytw arzanych  odpadów  

w  ciągu 2 tygodni 
w  Drzvnadku braku  

Drowadzenia selektvw nei 
zbiórk iodnadów  

[litry/2 tyg.]

1 . uczeln ie, szkoły, przedszkola, żłobki
liczba studentów/ uczn iów / 
dzieci/pracujących

6 9

2 .
szpitale i inne p laców ki 
całodziennego pobytu

liczba  łóżek 70 105

3 . hotele liczb a  m iejsc 40 60

4.
lokale handlow e - do 5 Om2 
pow ierzchni handlowej

lm 2 pow ierzchni handlowej 3 5

5.
lokale handlow e - pow yżej 5 Om2 
pow ierzchni handlowej

za każdy lm 2 pow ierzchni 
handlowej do 5 Om2

3 5

za każdy lm 2 pow ierzchni 
handlowej pow yżej 5 Om2

2 3

6. lokale gastronom iczne
liczba m iejsc  
konsum pcyjnych

15 23

7.
urządzone targowiska, hale targow e, 
giełdy

iloczyn  liczby  punktów  
handlow ych i ilo śc i dni 
handlow ych w  tygodniu

15 25

8. ogródki działkow e liczba działek 5 8

9.
sam orządowe i państw ow e instytucje 
kultury, obiekty sportowe 
posiadające sale w id ow isk ow e

liczba m iejsc na w idow ni 2 3

10.
sam orządowe i państw ow e instytucje
kultury, obiekty sportowe
nie posiadające sal w id ow isk ow ych

liczb a  osób pracujących 12 18
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11. kino liczba m iejsc na w idow ni 10 15

12. dom ki letn iskow e, kem pingi lm 2 pow ierzchni 1,5 2 ,3

13.

pom ieszczen ia  b iurow e, 
w  tym  instytucje i urzędy oraz 
placów ki inne n iż  w ym ien ione  
w  pkt.2 tabeli, w  których św iadczone  
są  usługi zdrow otne

liczba osób pracujących 10 15

14.
punkty handlow e i u słu gow e poza  
lokalem  (kiosk, u liczne punkty 
szybkiej konsum pcji, kw iaciarnie)

liczba osób pracujących 12 18

15.
zakłady rzem ieśln icze, w ytw órcze, 
produkcyjne, u słu gow e

liczba osób pracujących 12 18

Uwaga: Przyjęta gęstość odpadów 216 kg/m3

W przypadku mniejszej ilości wytworzonych odpadów można wystąpić o dokonanie korekty średniej ilości 
wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu dwóch tygodni.”.

Id: 5AB72256-51C8-48C6-AA69-5D8A4D98317F. Podpisany Strona 2


