
UCHWAŁA NR XXX/212/13
RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/12 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 listopada 2012 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), Rada Miejska w Bolkowie 
po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego, uchwala co następuje 

§ 1. W uchwale nr XXV/170/12 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolków wprowadza się następujące 
zmiany: 

1. § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "odpadach surowcowych (tzw. "suchych") - należy przez to 
rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych: puste, niezakręcone butelki plastikowe po różnych 
napojach (np. typu PET, PE), puste, niezakręcone butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości - 
tzw. chemii gospodarczej (np. opakowania po szamponach, płynach itp.), czystą folię i torebki z tworzyw 
sztucznych, czyste kanistry plastikowe, plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra, papier (np. gazety, książki, 
zeszyty, pudła z tektury, torebki papierowe)". 

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa. 

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

 

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marek Janas
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/212/13 

Rady Miejskiej w Bolkowie 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

SPOSÓB WYLICZENIA MINIMALNEJ WIELKOŚCI POJEMNIKÓW DLA NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Z UWZGLĘDNIENIEM ŚREDNIEJ ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH 
W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BĄDŹ W INNYCH ŹRÓDŁACH ORAZ LICZBY OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH Z TYCH POJEMNIKÓW 

 

Lp. Rodzaj nieruchomości (źródło wytwarzania 
odpadów)

Jednostka charakteryzująca 
źródło wytwarzania 

odpadów

Minimalna ilość wytwarzanych 
odpadów komunalnych na miesiąc 

[litry]
1. Szkoły, przedszkola, żłobki na ucznia/ dziecko/pracownika 12

na łóżko 80
2. Szpitale, hotele i inne placówki całodziennego pobytu 

na osobę pracującą 60
na 1m2 powierzchni 

handlowej* 8
3. Lokale handlowe o powierzchni handlowej 

do 100 m2
na osobę pracującą 40
na 1m2 powierzchni 

handlowej* 4
4. Lokale handlowe o powierzchni handlowej powyżej 

100 m2
na osobę pracującą 40
na osobę pracującą 40

5. Punkty handlowe i usługowe poza lokalem (kiosk, 
uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie) za punkt 80

na 1 miejsce konsumpcyjne 50
6. Lokale gastronomiczne 

na osobę pracującą 40
7. Urzędy, instytucje, banki na osobę pracującą 60

8. Zakłady wytwórcze, pozostała działalność 
gospodarcza na osobę pracującą 40

9. Ogródki działkowe na działkę 4
10. Związki wędkarskie, stowarzyszenia na daną lokalizację 110/120
11. Cmentarze na miejsce grzebalne 4
12. Wszystkie inne niż wyżej wymienione na daną lokalizację 110/120

* powierzchnia wykorzystywana bezpośrednio do działalności handlowej
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