
 

 

UCHWAŁA NR LXIX/13/2019 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CZYSTY REGION”  

Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” 

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 (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.) i § 6 pkt 17 w związku z § 16 ust. 2 

pkt 6a Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego  

z 2008 r. nr 52, poz. 1707, z 2010 r. nr 8, poz. 129, z 2011 r. nr 107, poz. 1306, z 2012 r. poz. 995, z 2015 r. 

poz. 2070 z 2019 r. poz. 1102) – Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą  

w Kędzierzynie-Koźlu uchwala, co następuje: 

§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” 

(załącznik do uchwały nr LXVII/1/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia  

30 maja 2019 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 skreśla się punkt 3; 

2) w § 1 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Zbiórka akcyjna (AKC) – rozumie się przez to odbieranie odpadów wystawionych według zasad  

i harmonogramu ustalonego przez Związek;”; 

3) w § 1 ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. tworzywach sztucznych i metalach oznacza to odpady komunalne będące, odpowiednio 

tworzywami sztucznymi lub opakowaniami z tworzyw sztucznych, w tym styropian opakowaniowy, 

guma i kauczuk, opakowaniami wielomateriałowymi oraz metalami lub opakowaniami z metali 

(pozbawionych elementów mineralnych, biologicznych, szkła, papieru);”; 

4) w § 1 ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. popiół – należy przez to rozumieć popiół z palenisk przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń  

na pobyt ludzi.”; 

5) przepis § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez: 

1) zbieranie selektywne wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, w zakresie 

obejmującym: 

a) papier, 
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b) tworzywa sztuczne, 

c) metale, 

d) opakowania wielomateriałowe, 

e) szkło, 

f) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

g) popiół z zastrzeżeniem ust. 2, 

h) przeterminowane leki, 

i) chemikalia, 

j) zużyte baterie i akumulatory, 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

l) odpady wielkogabarytowe, 

m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

n) zużyte opony o średnicy do 56 cm (do 22 cali), stanowiące odpady komunalne, 

o) inne, niewymienione wyżej odpady niebezpieczne, które określone są w regulaminie punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

2) przekazywanie odpadów wymienionych w ust. 1 uprawnionemu podmiotowi lub przekazywanie  

ich do PSZOK lub MPSZOK oraz wyspecjalizowanych punktów odbioru odpadów stosownie  

do dalszych przepisów niniejszego Regulaminu. 

3) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz przekazywanie ich uprawnionemu 

podmiotowi. 

2. Na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku,  

nie zbiera się selektywnie popiołu.”; 

6) w § 3 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Właściciele nieruchomości, na których powstaje popiół zobowiązani są do zgłoszenia Związkowi faktu 

selektywnej zbiórki popiołu, jak również wyposażenia nieruchomości we własnym zakresie  

w pojemnik na popiół zgodny z niniejszym Regulaminem oraz utrzymywania tego pojemnika  

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.”; 

7) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Odpady selektywnie zebrane niewymienione w ust. 1 właściciele nieruchomości wskazanych w pkt 1 i 2 

obowiązani są dostarczać do PSZOK lub MPSZOK, zaś właściciele nieruchomości wskazanych w pkt 3  

i 4 obowiązani są zagospodarować odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”; 

8) w § 3 skreśla się ust. 6; 

9) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Średnia ilość odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych w gospodarstwach domowych przy 

prowadzonej selektywnej zbiórce odpadów wynosi 15 l na osobę na tydzień.”; 

10) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Średnia ilość odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych w gospodarstwach domowych  

w przypadku prowadzonej nieselektywnej zbiórki odpadów wynosi 30 l na tydzień.”; 

11) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w razie, gdy ilość odpadów przekracza 

ilość pojemników, w jakie wyposażona jest nieruchomość, obowiązany jest zebrać i wystawić  

do odbioru nadmiar odpadów we własnym worku odpowiednim dla danej frakcji odpadów zgodnie  

z § 4 ust. 3 pkt 1 – 5.”; 
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12) skreśla się załącznik nr 2; 

13) w § 8 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w przypadku określonym w pkt 2 i 3 gdy dojazd do nieruchomości jest uniemożliwiony przez 

zalegający śnieg lód lub błoto, właściciel nieruchomości jest obowiązany do wystawienia 

pojemników na skrzyżowanie z najbliższą drogą zdatną do przejazdu pojazdu do transportu odpadów 

lub do zjazdu na taką drogę.”; 

14) przepis § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej jest 

następująca: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 

b) tworzywa sztuczne i metale – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 

c) papier – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 

d) szkło – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 

e) odpady ulegające biodegradacji: 

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – jeden raz na tydzień, 

- w okresie od 1 grudnia do 31 marca – jeden raz na dwa miesiące, 

f) popiół – w okresie od 1 maja do 30 września dwa razy na zgłoszenie wynikające z załącznika nr 6 

do Regulaminu, w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie.”; 

15) po § 17 dodaje się § 18 i § 19 w brzmieniu: 

„§ 18. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w zabudowie zabudowa 

wielorodzinnej jest następująca: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, 

b) tworzywa sztuczne i metale – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, 

c) papier – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, 

d) szkło – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 

e) odpady ulegające biodegradacji: 

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – jeden raz na tydzień, 

- w okresie od 1 grudnia do 31 marca – raz na dwa tygodnie, 

f) popiół – w okresie od 1 maja do 30 września raz na dwa miesiące, w pozostałym okresie  

raz na dwa tygodnie. 

§ 19.1. W odniesieniu do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych jest następująca: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie, 

b) tworzywa sztuczne i metale – jeden raz na miesiąc, 

c) szkło – jeden raz na dwa miesiące, 

d) papier – jeden raz na miesiąc, 

e) odpady ulegające biodegradacji: 

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – jeden raz na dwa tygodnie, 

- w okresie od 1 grudnia do 31 marca – raz na dwa miesiące, 

f) popiół – w okresie od 1 maja do 30 września raz na dwa miesiące, w pozostałym okresie  

raz na dwa tygodnie. 
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2. W odniesieniu do nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz 

ogrodów działkowych, odbiór odpadów następuje wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 31 października.”; 

16) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. W indywidualnych przypadkach uzgodnionych ze Związkiem właściciele nieruchomości 

wielorodzinnych mogą być zobowiązani do zbierania i przekazywania do odbioru odpadów w sposób  

i w terminach obowiązujących dla zabudowy jednorodzinnej.”; 

17) § 29 otrzymuje brzmienie: 

„§ 29. W indywidualnych przypadkach uzgodnionych ze Związkiem właściciele nieruchomości 

wielorodzinnych mogą być zobowiązani do zbierania i przekazywania do odbioru odpadów w sposób  

i w terminach obowiązujących dla zabudowy jednorodzinnej.”; 

18) w § 30 ust. 4 dodaje się lit. f w brzmieniu: 

„f) popiół – w okresie od 1 maja do 30 września dwa razy na zgłoszenie wynikające z załącznika nr 6 

do Regulaminu, w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie.”; 

19) skreśla się załącznik nr 4 do Regulaminu; 

20) skreśla się załącznik nr 5 do Regulaminu; 

21) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Czysty Region”. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.  

  

 Przewodnicząca  

Zgromadzenia Związku Międzygminnego  

„Czysty Region” 

 

Sabina Nowosielska 
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Załącznik  

do uchwały nr LXIX/13/2019 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” 

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 26 września 2019 r. 

 

„Załącznik nr 6 

do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku 

 

 

……………………………………………….… 

(miejscowość, dnia) 

ZGŁOSZENIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA POPIOŁU 

 

DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK 

Nazwisko i imię/Nazwa 

 

 

Numer PESEL/NIP  Telefon Adres email 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta Telefon 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE - POPIÓŁ 

Powiat Gmina Kod pocztowy  Poczta 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Oświadczam, iż na nieruchomości wskazanej wyżej wytwarzam odpad w postaci popiołu i będę go selektywnie 

zbierał/a. 

Jednocześnie informuję, iż zakupiłem pojemnik służący do gromadzenia popiołu zgodnie z wytycznymi 

wynikającymi z zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku – wedle poniższych 

danych: 

LICZBA POJEMNIKÓW OBJĘTOŚĆ POJEMNIKÓW 

  

  

  

Deklaruję konieczność odbierania odpadu popiołu w okresie letnim od 1 maja do 30 września (TAK/NIE). 

Potwierdzam odbiór ………………………… sztuk naklejek na pojemniki. 

 

 

................................................................................ 

(czytelny podpis właściciela nieruchomości)” 
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