
UCHWAŁA NR XII.113.2019
RADY GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

o zmianie uchwały Nr X.101.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr X.101.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. 
poz. 6682), wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się zapis § 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„Traci moc z dniem 31 marca 2020 r. uchwała Nr XX/122/2016 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 
31 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie 
Pole (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 2761) zmieniona: uchwałą Nr XXIII/137/2016 Rady Gminy 
Legnickie Pole z dnia 24 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 4807), 
uchwałą Nr XXVII.163.2017 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 lutego 2017 r. o zmianie 
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole 
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 1075), uchwałą Nr XXXIII.201.2017 Rady Gminy Legnickie 
Pole z dnia 30 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Legnickie Pole (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 3214), uchwałą Nr 
XL.II.286.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole (Dz. Urz. Woj. Doln. 
z 2018 r. poz. 3605), uchwałą Nr IV.28.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 stycznia 2019 r. 
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Legnickie Pole (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 1064).”;

2) zmienia się zapis § 8 załącznika nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„8.1. Pojemniki i inne urządzenia na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu 
widocznym, w miejscu łatwo dostępnym dla podmiotu uprawnionego obierającego odpady bez 
konieczności wejścia na teren nieruchomości.

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz worki, należy umieszczać 
w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, z uwzględnieniem przepisów prawnych, a w 
szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1065).

3. Właściciele nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów, znajdujące się na ich terenie, przed 
ich odebraniem przed przedsiębiorcę odbierającego odpady, mają obowiązek utrzymywać 
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.

4. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów 
komunalnych przez wody opadowe lub roztopowe oraz przed dostępem osób trzecich.

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są zapewnić dostęp do miejsc gromadzenia odpadów 
komunalnych wyłącznie dla osób mających obowiązek gromadzenia odpadów w pojemnikach lub 
workach w nich ustawionych, a także odbierających odpady komunalne.

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać miejsca gromadzenia odpadów 
w stanie czystości, nie dopuszczając do zalegania odpadów poza pojemnikami.
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7. W przypadku, gdy z uwagi na warunki terenowe lub techniczne nieruchomości, właściciel 
nieruchomości nie ma możliwości zbierania odpadów komunalnych na terenie własnej 
nieruchomości, dopuszczalne jest zbieranie odpadów z jego nieruchomości na terenie nieruchomości 
sąsiadującej, pod warunkiem dysponowania w tym celu przez tego właściciela nieruchomości 
tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości sąsiadującej.”;

3) Zmienia się zapis § 11 ust. 1 pkt 1 lit. „a” i „b” załącznika nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„a) w okresie zimowym (w miesiącach listopad – marzec):

- 2 razy w miesiącu nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych,

- 4 razy w miesiącu, nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych,

b) w okresie letnim (w miesiącach kwiecień – październik):

- 4 razy w miesiącu, nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych,”;

4) Zmienia się zapis § 11 ust. 1 pkt 3 lit. „a” i „b” załącznika nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„a) w okresie zimowym (w miesiącach listopad – marzec):

- 4 razy w miesiącu, nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych,

b) w okresie letnim (w miesiącach kwiecień – październik):

- 2 razy w miesiącu, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych,

- 4 razy w miesiącu, nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Legnickie Pole

Dariusz Szczerba
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