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1711 
 

UCHWAŁA NR X/70/07 
RADY GMINY SZCZANIEC 

 
z dnia 24 października 2007r. 

 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczaniec  

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, 
poz. 2008 ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495, 
Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1042) po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Świebodzinie uchwala się: 

Regulamin utrzymania czystości i porządku  
na terenie Gminy Szczaniec 

Rozdział 1 

Postanowienie ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
dotyczące: 

 

1) wymagań w zakesie utrzymania czystości  
i porządku na terenie nieruchomości; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń 
przeznaczonych do zbierania odpadów ko-
munalnych oraz selektywnej zbiórki odpa-
dów; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się od-
padów komunalnych lub nieczystości ciekłych 
z terenów nieruchomości; 

4) maksymalnego poziomu odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji dopuszczo-
nych do składowania na składowiskach od-
padów; 

5) innych wymagań wynikających z gminnego 
planu gospodarki odpadami; 

 


