
UCHWAŁA NR XIV/158/15 
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w zw. z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), Rada 
Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr IX/87/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 maja 2015 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek 
Śląski (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 r. poz. 2507), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 9 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) dopuszcza się ustawienie pojemników do gromadzenia 
odpadów komunalnych wspólnie dla dwóch i więcej nieruchomości”; 

2) w § 14 uchyla się ust. 3 i 4; 

3) § 16 ust. 1 pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) zwalnianie zwierząt domowych z uwięzi 
dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

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



 

Uzasadnienie  

W dniu 28 maja 2015 r. Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwaliła wg nowych wymogów 
zmienionej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
i miasta Lwówek Śląski. 

Zmiana uchwały wynika z konieczności dostosowania jej do zaleceń nadzoru prawnego Wojewody 
Dolnośląskiego. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ww. Ustawy projektowane zmiany Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Lwówek Śląski zostały zaopiniowane przez Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Lwówku Śląskim pismem nr SHK.900.2.Op.2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. 

Podjęcie zatem przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


