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UCHWAŁA NR XI/102/19
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/88/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Wręczyca Wielka
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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), po zasiągnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku
Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka, stanowiącym
załącznik do uchwały Nr IX/88/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Regulaminie - rozumie się przez to Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wręczyca Wielka;
2. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.);
3. Właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości, o których
mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 ustawy.
4. Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - rozumie się przez to
wyznaczone przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka miejsca odbioru i gromadzenia odpadów
zbieranych selektywnie;
5. Harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczonych
właścicielowi nieruchomości przez przedsiębiorcę;
6. Pojemniku - rozumie się przez to urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych
powstających w gospodarstwie domowym wykonanym z metalu lub tworzywa sztucznego;
7. Worku - rozumie się przez to opakowanie jednorazowe służące do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym.”.
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2. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania na terenie swojej nieruchomości
należytej czystości i porządku, w zakresie:
1. Prowadzenia selektywnej zbiórki następujących frakcji odpadów:
1) papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
2) szkło oraz opakowania ze szkła,
3) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
4) metale oraz opakowania z metali,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady wielkogabarytowe,
7) bioodpady,
2) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z drobnych remontów,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) zużytych opon od samochodów osobowych,
5) zużyte baterie i akumulatory (baterie i akumulatory
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie).

z bateriami

i akumulatorami

oraz

2. Samodzielnego dostarczanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
takich jak odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady nieklasyfikujące się
do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży.
3. Gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego i zużytych opon odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych
w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotowanie ich do usunięcia w terminach
określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych bądź samodzielnie dostarczenie
odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
4. Gromadzenia i przygotowania do odbioru na wniosek właściciela nieruchomości odpadów
remontowo-budowlanych w maksymalnej ilości 1 m3 w ciągu danego roku.
5. Odpady komunalne, które nie podlegają selektywnej zbiórce zgodnie z zasadami opisanymi
w ust. 1 i 2 należy zbierać oddzielnie, jako niesegregowane, zmieszane odpady komunalne.”.
3. § 7 ust. 16 otrzymuje brzmienie:
„Składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu zgodnie z ustawą z dnia
14 grudnia 2003 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.)”.
4. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, uwzględniając następujące zasady:
1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 – 3 osoby - jeden pojemnik o pojemności 240 litrów na
odpady zmieszane,
2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 4 i więcej osób - dwa pojemniki o pojemności 240 litrów
na odpady zmieszane,
3) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów na
odpady zmieszane,
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4) dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, gdzie powstają
odpady komunalne - jeden pojemnik o pojemności 240 litrów na odpady zmieszane,
5) dla nieruchomości jednorodzinnej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów do selektywnego
zbierania bioodpadów, w przypadku braku zadeklarowania przydomowego kompostownika,
6) dla nieruchomości wielorodzinnej jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów do selektywnego
zbierania bioodpadów,
7) dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, gdzie powstają
odpady komunalne jeden pojemnik o pojemności 120 litrów do selektywnego zbierania
bioodpadów,
8) dla nieruchomości wielorodzinnej po jednym pojemniku o pojemności 1100 litrów do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji: papier, szkło, metale
i tworzywa sztuczne.”.
5. § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Selektywnie zbierane surowce i materiały wydzielone z odpadów komunalnych: papier, szkło,
metale i tworzywa sztuczne należy gromadzić i przekazywać w dostarczonych przez Wykonawcę
usługi workach w następujących ilościach:
1) dla nieruchomości jednorodzinnej:
a) jeden worek 120 litrów z folii PEHD na odpady segregowane (papier),
b) dwa worki 120 litrów z folii PEHD na odpady segregowane (szkło),
c) dwa worki 120 litrów z folii PEHD na odpady segregowane (metale i tworzywa sztuczne),
2) dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, gdzie powstają
odpady komunalne:
a) jeden worek 120 litrów z folii PEHD na odpady segregowane (papier),
b) dwa worki 120 litrów z folii PEHD na odpady segregowane (szkło),
c) dwa worki 120 litrów z folii PEHD na odpady segregowane (metale i tworzywa sztuczne).”.
6. § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Worki 120 litrów z folii PEHD na odpady segregowane następujących frakcji: papier, szkło,
metale i tworzywa sztuczne dostarczane będą w ilości określonej w ust. 5 przez Wykonawcę usługi
w przypadku złożenia pierwszej deklaracji. W kolejnych miesiącach, Wykonawca usługi dostarczał
będzie do poszczególnych nieruchomości nowe worki w ilości worków odebranych z tych
nieruchomości.”.
7. § 11 otrzymuje brzmienie:
„1. Odpady komunalne zmieszane oraz bioodpady w miesiącach kwiecień-październik będą usuwane
z terenu nieruchomości zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych z częstotliwością nie rzadziej niż
dwa razy w miesiącu, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
2. Odpady komunalne zmieszane oraz bioodpady w miesiącach kwiecień-październik będą usuwane
z terenu nieruchomości zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych z częstotliwością nie rzadziej niż
raz w tygodniu, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
3. Selektywne zbieranie surowców i materiałów wydzielone z odpadów komunalnych, o których
mowa w § 3 ust. 1 będą usuwane z terenu nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
w budynkach wielorodzinnych z częstotliwością nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
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4. Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony od
samochodów osobowych będą usuwane z terenu nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością dwa
razy w roku lub na bieżąco należy przekazywać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzenia komunalnego (z wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest) z remontów prowadzonych samodzielnie będą usuwane z terenu
nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością raz w roku dla danej nieruchomości w ilości 1 m3 po
złożeniu pisemnego wniosku właściciela.
6. Gruz oraz drobną ceramikę należy przekazywać na bieżąco do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
7. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać w sposób
selektywny, na bieżąco
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ponadto
przeterminowane leki można wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach,
baterie można wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży i placówkach
oświatowych.
8. Bioodpady, które nie są zbierane w pojemnikach, należy poddać procesowi kompostowania
w kompostownikach przydomowych lub na bieżąco należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
9. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w ust. 2,
mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie poprzez przekazywanie do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
10. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych
do użytku publicznego:
1) z koszy ulicznych, co najmniej jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia
pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,
2) z koszy ustawianych w miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi), co najmniej jeden
raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy
zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.”.
8. § 14 otrzymuje brzmienie:
„Dla zabudowy jednorodzinnej dopuszczalne jest prowadzenie kompostowania bioodpadów na
własne potrzeby lub wykorzystywanie tych odpadów do skarmiania zwierząt. Powyższe wymaga
złożenia informacji w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka przez właściciela nieruchomości
w deklaracji.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant

