
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/307/2017 

RADY GMINY MYSŁAKOWICE 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/204/16 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mysłakowice 

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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, na wniosek Wójta Gminy Mysłakowice, 

Rada Gminy Mysłakowice uchwala, co następuje:  

- W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIII/204/16 będącym Regulaminem utrzymania czystości porządku  

na terenie Gminy Mysłakowice, wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1. 1. § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Każda nieruchomość, której użytkowanie powoduje powstawanie ścieków, musi być zaopatrzona 

w instalację odprowadzającą ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej: dopuszcza się wyposażenie 

nieruchomości w przydomową instalację ścieków bytowych lub zbiornik bezodpływowy nieczystości 

ciekłych w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1 w pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).”. 

2. § 5 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują  

się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia 

nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników i worków do gromadzenia niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych uwzględniając ilość wytworzonych odpadów oraz ilość osób 

z nich korzystających. Odpady niesegregowane (zmieszane) gromadzi się w pojemnikach o kolorystyce: 

czarne lub ocynkowane, worki winny być w kolorze czarnym. 

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej 

i wielolokalowej do 14 lokali zostaną wyposażeni w worki do gromadzenia selektywnie zbieranych 

frakcji odpadów w kolorach: 

 - niebieski z napisem PAPIER o pojemności 0,12 m
3
, 

- zielone z napisem SZKŁO o pojemności 0,08 m
3
, 

- żółte z napisem METALE i TWORZYWA SZTUCZNE o pojemności 0,12 m
3
, 
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- brązowe z napisem BIO o pojemności 0,12 m
3
. 

3.  Ogranicza się  ilość odbieranych odpadów zielonych do 8 sztuk worków o pojemności 0,12 m
3 

miesięcznie dla nieruchomości  w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w pozostałym okresie  

od 1 listopada do 31 marca do 4 sztuk miesięcznie dla nieruchomości. Worki na BIO - odpady kuchenne, 

wydawane są dodatkowo w zależności od potrzeb. 

4. Worki zostaną przekazane właścicielom nieruchomości lub zarządcom przez podmiot odbierający 

odpady. 

5. Właściciele nieruchomości mogą wyposażyć nieruchomość w pojemniki na własny koszt, 

w ustalonej kolorystyce i parametrach. 

6. Właścicielom nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej - powyżej 15 lokali, 

zostaną udostępnione zestawy recyklingowe pojemników do selektywnej zbiórki na: PAPIER, METALE 

I TWORZYWA SZTUCZNE, BIO.W przypadku przekazywania odpadów zielonych zbieranych 

w pojemnikach należy uwzględnić ograniczenie ilości przekazywanych do odbioru odpadów zielonych 

do 0,96 m
3  

miesięcznie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i do 0,48 m
3 
w okresie od 1 listopada 

do 31 marca, z nieruchomości. 

7. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 

przez część roku, zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią 

ilość pojemników lub worków do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie w ustalonej kolorystyce 

i parametrach.”. 

3. § 6 ust. 1 pkt 4), pkt 5) otrzymują następujące brzmienie: 

„4) zestawy do selektywnej zbiórki o pojemności 800 do 2500 litrów ustawiane na terenach przestrzeni 

publicznej tzw. zestawy recyklingowe w następującej kolorystyce: 

- pojemniki koloru niebieskiego z napisem PAPIER, 

- pojemniki koloru zielonego z napisem SZKŁO, 

- pojemniki koloru żółtego z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, 

- brązowe z napisem BIO; 

5)  worki z folii o pojemności od 0,08 m
3 
 do 0,12 m

3
”. 

4. § 7 ust. 11 otrzymują następujące brzmienie: 

„11. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej, na terenach nieruchomości, 

na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenach rodzinnych ogródków działkowych, odpady roślinne powstałe 

w wyniku pielęgnacji zieleni oraz odpady kuchenne pochodzenia roślinnego należy w miarę 

możliwości, w pierwszej kolejności poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem dla własnego 

wykorzystania kompostu, w sposób nieuciążliwy dla nieruchomości sąsiednich.”. 

5. § 10 ust. 2, ust. 3, ust. 4 otrzymują brzmienie: 

„2. Segregowane odpady komunalne – SZKŁO zebrane w workach lub pojemnikach będą usuwane 

przez przedsiębiorcę z częstotliwością - nie rzadziej niż jeden  raz w miesiącu.”. 

„3. Segregowane odpady komunalne - BIO ulegające biodegradacji (odpady zielone i odpady 

kuchenne pochodzenia roślinnego) – zebrane w workach lub pojemnikach będą usuwane 

z częstotliwością w okresie od 1 kwietnia do 31 października  nie rzadziej niż  jeden raz w tygodniu,  

a w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. 
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4. Segregowane odpady komunalne - PAPIER zebrane w workach lub pojemnikach będą usuwane  

z częstotliwością – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.”. 

6. W § 10 po ust. 4 dodaje się ust. 4a, ust. 4b, ust. 4c, o następującej treści: 

„4a. Segregowane odpady komunalne METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – zebrane w workach 

lub pojemnikach będą usuwane  z częstotliwością - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. 

4b. Odpady komunalne zebrane w zestawach recyklingowych umieszczonych w terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego będą usuwane z częstotliwością: szkło i papier – nie rzadziej  

niż jeden raz na dwa tygodnie, metale i tworzywa sztuczne nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, odpady 

ulegające biodegradacji nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia  

do 31 października, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. W przypadku 

przepełnienia pojemników odpady z zestawów recyklingowych będą odbierane na zgłoszenie 

telefoniczne. 

4c. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają także możliwość przekazywania selektywnie 

zebranych frakcji odpadów komunalnych własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów.”. 

§ 2. Uchyla się uchwałę nr XLV/297/17 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXIII/204/16 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mysłakowice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Mysłakowice: 

J. Radomska 
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