UCHWAŁA NR XII/121/2019
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 14 listopada 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej,
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/160/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze, w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierać i gromadzić odpady komunalne pochodzące
z gospodarstw domowych w sposób selektywny. Przed zgromadzeniem odpadów komunalnych
w pojemnikach lub wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości należy je poddać segregacji
mającej na celu oddzielne gromadzenie:
1) papieru,
2) szkła,
3) tworzyw sztucznych,
4) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
5) metali,
6) bioodpadów,
7) odpadów komunalnych stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych,
ogrodów, parków i cmentarzy, zwanych dalej odpadami zielonymi,
8) popiołów i żużli paleniskowych,
9) przeterminowanych leków i chemikaliów,
10) odpadów niekwalifikujących 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,
11) zużytych baterii i akumulatorów,
12) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
13) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
14) zużytych opon,
15) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
16) odpadów niebezpiecznych,
17) odpadów tekstylnych i odzieży.”;
2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) zbierania jako pozostałe odpady komunalne, zwane dalej niesegregowanymi (zmieszanymi)
odpadami komunalnymi innych niż określone w ust. 2 odpadów komunalnych,
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2) przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz zebranych
selektywnie uprawnionemu przedsiębiorcy zgodnie z częstotliwością ustaloną w Regulaminie lub
3) samodzielnego dostarczania odpadów komunalnych zgromadzonych na nieruchomości do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.”;
3) Rozdział 3 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych, warunki rozmieszczania
pojemników i worków, warunki utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym oraz warunki utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 7. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery na odpady komunalne o pojemności
dostosowanej do ilości powstających na nieruchomości odpadów z uwzględnieniem częstotliwości
i sposobu pozbywania się odpadów z nieruchomości.
2) utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
poprzez:
a) wrzucanie odpadów do pojemników o określonym przeznaczeniu,
b) niedopuszczanie do przeciążenia, zalania, zalodzenia, uszkodzenia pojemników, bieżącą
likwidację usterek, oraz wymianę pojemników w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie,
c) poddawanie pojemników czyszczeniu i dezynfekcji w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz
w roku.
3) zabezpieczenie worków na odpady przed możliwością rozsypania się zgromadzonych w nich
odpadów poprzez:
a) umieszczanie w nich odpadów w sposób niepowodujący ich rozerwania,
b) dostosowanie ilości i masy odpadów do wytrzymałości worka,
c) zawiązanie worka na czas udostępnienia odpadów do odbioru.
4) utrzymanie miejsc gromadzenia
i porządkowym poprzez:

odpadów

komunalnych

w należytym

stanie

sanitarnym

a) zbieranie odpadów do pojemników lub worków,
b) zbieranie odpadów leżących poza pojemnikami lub workami w przypadku, gdy
odpowiednio pojemniki lub worki nie są zapełnione odpadami,
c) uprzątnięcie miejsca gromadzenia odpadów po każdym opróżnieniu pojemników
i zabraniu worków z odpadami komunalnymi.
2. Ustala się następujące rodzaje pojemników z zastrzeżeniem ust. 3 i opakowań przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki zamykane na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z tworzywa sztucznego lub
metalowe o pojemności 0,055 m3,
2) pojemniki zamykane na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z tworzywa sztucznego lub
metalowe o pojemności 0,06 m3,
3) pojemniki zamykane na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z tworzywa sztucznego lub
metalowe o pojemności 0,08 m3,
4) pojemniki zamykane na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z tworzywa sztucznego lub
metalowe oraz pojemniki zamykane metalowe na popiół paleniskowy o pojemności 0,11 m3,
5) pojemniki zamykane na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z tworzywa sztucznego lub
metalowe oraz pojemniki zamykane metalowe na popiół paleniskowy o pojemności 0,12 m3,
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6) pojemniki zamykane na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z tworzywa sztucznego lub
metalowe oraz pojemniki zamykane metalowe na popiół paleniskowy o pojemności 0,24 m3,
7) pojemniki zamykane na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z tworzywa sztucznego lub
metalowe oraz pojemniki zamykane metalowe na popiół paleniskowy o pojemności 1,1 m3 ,
8) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3 do 10 m3,
9) kosze uliczne o pojemności od 0,01 m3 do 0,07 m3,
10) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru
i tektury, opakowań wielomateriałowych, oznaczone odpowiednio w stosunku do każdego rodzaju
odpadu selektywnie zbieranego, o pojemności od 0,055 m3 do 7 m3,
11) worki oznaczone odpowiednio w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego,
o rozmiarach od 0,06 m3 do 0,12 m3,
3. Pojemniki i worki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, której służą. Rozmieszczenie
pojemników na nieruchomości należy dostosować do wymagań przepisów prawa budowlanego,
w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4. Pojemniki wymienione w ust. 2 pkt 1 - 8 powinny być przenośne, szczelne, dostosowane do
odbioru przez samochody specjalistyczne (muszą spełniać wymagania określone odpowiednimi
normami).
5. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować odpowiednie
pojemniki, kontenery lub worki, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu według następującego
podziału:
1) pojemniki i kontenery oznaczone kolorem niebieskim z napisem "Papier", lub worki w kolorze
niebieskim z napisem "Papier" - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
2) pojemniki i kontenery oznaczone kolorem zielonym z napisem "Szkło", lub worki w kolorze
zielonym z napisem "Szkło" - z przeznaczeniem na odpady ze szkła białego i kolorowego, w tym
odpady opakowaniowe ze szkła,
3) pojemniki i kontenery oznaczone kolorem żółtym z napisem "Tworzywa sztuczne", lub worki
w kolorze żółtym z napisem " Tworzywa sztuczne" - z przeznaczeniem na odpady z tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe,
4) pojemniki i kontenery oznaczone kolorem czerwonym z napisem "Metale", lub worki w kolorze
czerwonym z napisem "Metale" - z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym odpady
opakowaniowe z metali,
5) worki w kolorze brązowym - z przeznaczeniem na odpady zielone;
6) pojemniki i kontenery oznaczone kolorem brązowym z napisem "Bio", lub worki w kolorze
brązowym z napisem "Bio" - z przeznaczeniem na bioodpady;
7) pojemniki i kontenery z napisem "Popiół" - z przeznaczeniem na popioły i żużle paleniskowe.
§ 8. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
jednorodzinnych minimalną pojemność pojemnika 0,03 m3 na każdego mieszkańca, przeznaczonego do
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
jednorodzinnych minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie
nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 7 - 0,11 m3,
worki, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 1-5 o pojemności 0,12 m3 oraz worki, o których mowa
w § 7 ust. 5 pkt 6 o pojemności co najmniej 0,06 m3.
§ 9. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi,
minimalną pojemność pojemnika 0,12 m3 na każde 20 osób zamieszkujących nieruchomość,
przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych.

Id: 9F80E034-5338-4D81-ABF7-86B12EC48088. Podpisany

Strona 3

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, minimalną
pojemność pojemnika 0,06 m3 na każde 20 osób zamieszkujących nieruchomość przeznaczonych do
zbierania na terenie nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.
§ 10. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne oraz na nieruchomości, w której w części stanowi nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 0,12 m3;
2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne oraz na nieruchomości, w której w części stanowi nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne, zbierających odpady selektywnie zbierane w systemie pojemnikowym minimalną
pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów
komunalnych, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 1-4 i pkt 6 i 7: 0,11 m3, oraz worki o których mowa
§ 7 ust. 5 pkt 5 o pojemności 0,12 m3.
3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne oraz na nieruchomości, w której w części stanowi nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne, zbierających odpady selektywnie zbierane w systemie workowym minimalną
pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów
komunalnych, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 1-5 o pojemności 0,12 m3 oraz worki, o których mowa
w § 7 ust. 5 pkt 6 o pojemności co najmniej 0,06 m3.
§ 11. 1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowousługowe, przystanki komunikacji publicznej itp. mają być wyposażone w zamocowane na stałe kosze
uliczne o minimalnej pojemności 0,01 m3, zgodnie z następującymi zasadami:
1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych nie może przekraczać
1500 m,na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty przystankowej lub
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.”;
4) Rozdział 4 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na
nieruchomości.
§ 13. Właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, o których mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1 - 8 oraz ust. 3 jest obowiązany przekazać je uprawnionemu przedsiębiorcy.
§ 14. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieruchomości, na której
powstają odpady komunalne jest obowiązany dostarczać zebrane selektywnie odpady, o których mowa
w § 3 ust. 2 pkt 9 - 17.
§ 15. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości, na której
powstają odpady komunalne mogą dostarczać zebrane selektywnie odpady, o których mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1 - 7.
§ 16. 1. Do mini-punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można dostarczać zebrane
selektywnie odpady, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 - 4.
2. Mini-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to miejsce, w którym Gmina ustawi trzy
pojemniki na odpady komunalne, w tym:
1) pojemnik oznaczony kolorem niebieskim – przeznaczony do gromadzenia papieru, w tym tektury,
odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury
2) pojemnik oznaczony kolorem zielonym - przeznaczony do gromadzenia szkła białego i kolorowego,
w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,
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3) pojemnik oznaczony kolorem żółtym – przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych, w tym
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych
wielomateriałowych.
§ 17. 1. Gmina umożliwi pozbywanie się zebranych selektywnie odpadów, o których mowa
w § 3 ust. 2 pkt 9 - 17 w wyznaczonych punktach.
§ 18. 1. Niesegregowane (zmieszane)
z częstotliwością nie mniejszą niż:

odpady

komunalne

należy

usuwać

z nieruchomości

1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w tym nieruchomości, które w części stanową
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie
w okresie kwiecień - październik oraz nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc w okresie listopad – marzec,
2) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż 1 raz na tydzień w okresie kwiecień - październik
oraz nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie listopad – marzec,
3) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz
na 2 tygodnie w okresie kwiecień - październik oraz nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc w okresie
listopad – marzec,
4) z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie kwiecień październik oraz nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc w okresie listopad – marzec,
2. Selektywnie zbierane bioodpady oraz odpady zielone należy usuwać z nieruchomości
z częstotliwością nie mniejszą niż:
1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w tym nieruchomości, które w części stanową
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie
w okresie kwiecień - październik oraz nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc w okresie listopad - marzec,
2) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie kwiecień - październik
oraz nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc w okresie listopad - marzec,
3) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz
na 2 tygodnie w okresie kwiecień - październik oraz nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc w okresie
listopad - marzec
4) z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie kwiecień październik oraz nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc w okresie listopad - marzec,
3. Odpady zbierane selektywnie, o których
z nieruchomości z częstotliwością nie mniejszą niż:

mowa

w§

3 ust. 2 pkt 1-5,

należy

usuwać

1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w tym nieruchomości, które w części stanową
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące,
2) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,
3) z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz na
3 miesiące.
4. Popioły i żużle z palenisk domowych, jeśli powstały na nieruchomości, powinny być usuwane
z częstotliwością nie mniejszą niż:
1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w tym nieruchomości, które w części stanową
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie
w okresie październik - kwiecień, oraz nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące w okresie od mają do
września,
2) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie październik - kwiecień,
oraz nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące w okresie od maja do września,
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3) z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz na
2 tygodnie w okresie październik - kwiecień, oraz nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące w okresie od
maja do września.
4) z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc w okresie
kwiecień - październik oraz nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące w okresie listopad - marzec.
5. Odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 12-15 i 17, należy usuwać z nieruchomości,
jeżeli powstały na nieruchomości, z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz w roku.
6. Odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 9 -11 i 15,16, powinny być usuwane,
niezwłocznie po ich powstaniu.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być usuwane, niezwłocznie po zakończeniu remontu.
§ 19. Odpady z przyulicznych punktów gastronomicznych oraz koszy zlokalizowanych na terenach
użytku publicznego powinny być usuwane z częstotliwością co najmniej raz na 2 tygodnie.
§ 20. Odpady z koszy ulicznych powinny być usuwane z częstotliwością zapewniającą, że
nie dojdzie do przepełnienia pojemników, przy czym ustala się minimalną częstotliwość opróżniania
pojemników nie rzadziej niż raz na tydzień.
§ 21. Nieczystości ciekłe należy usuwać ze zbiorników bezodpływowych z częstotliwością
gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także
zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych, przy czym ustala się minimalną częstotliwość
wywozu nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2020 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze
Zbigniew Putek
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