
 

 

UCHWAŁA NR XVI/146/2019 

RADY GMINY ROKIETNICA 

z dnia 25 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Rokietnica 

Na podstawie 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 2019 r. poz. 2010) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Poznaniu, Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIX/454/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 

z 2018 r., poz. 339) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 12 ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 pkt 2 użyte tam wyrazy „odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)” 

zastępuje się wyrazami „niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne”; 

2) w § 5, § 9 ust. 4 pkt 4 oraz § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt c) użyte tam wyrazy „odpady ulegające biodegradacji ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”,  „odpady komunalne ulegające biodegradacji (ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów)” oraz „odpady biodegradowalne”, zastępuje się wyrazami „bioodpady”; 

3) w § 12 ust. 1 pkt 1 użyte wyrazy „opakowania wielomateriałowe” zastępuje się wyrazami „odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe”; 

4) zmienia się § 3, w następującym zakresie: 

a) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach i workach do tego celu 

przeznaczonych, w sposób określony w rozdziale II i III”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 

następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

1) papier, 

2) tworzywa sztuczne, 

3) metale, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 
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7) odpady niebezpieczne, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) odpady niekwalifikujące 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, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zużyte opony, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

15) odpady tekstyliów i odzieży.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Odpady wymienione w ust. 3 pkt 1 - 6 są zbierane i odbierane w sposób gwarantujący 

ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.”, 

d) Ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Odpady wymienione w ust. 3 pkt 7 – 15 należy przekazywać bezpośrednio do miejsc 

ich zbierania zgodnie z zasadami określonymi w § 4 niniejszej uchwały.”, 

e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„Warunkiem uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny jest ich zbieranie 

zgodne z § 4 oraz brak odpadów wymienionych w ust. 3 w pojemniku na 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.”. 

5) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odpady z papieru, tworzyw sztucznych, metali, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz 

szkła należy zbierać w workach lub pojemnikach ustawionych na terenie nieruchomości. Odpady te 

mogą być również przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych. 

2. Bioodpady należy zbierać w pojemnikach oznaczonych napisem „BIO” ustawionych na terenie 

nieruchomości. Przedmiotowe odpady mogą być dostarczane bezpośrednio do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, 

z zastrzeżeniem § 5. 

3. Odpady niebezpieczne takie jak lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym 

termometry),  przekazywane będą bezpośrednio przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych. 

4. Odpady w postaci przeterminowanych leków należy umieszczać w pojemnikach oznaczonych do 

odbioru przeterminowanych leków, zlokalizowanych w aptekach. Odpady te mogą być również 

przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 

5. Chemikalia przekazywane będą bezpośrednio przez mieszkańców do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. 
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6. Odpady niekwalifikujące 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 przekazywane będą bezpośrednio przez 

mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

7. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów powstające w gospodarstwach domowych 

należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach 

i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1521 ze zmianami) do podmiotu zbierającego te odpady. 

Odpady te mogą być również przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy 

przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1895, ze zmianami)  do punktów zbierania tego 

rodzaju odpadów lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady tego typu 

mogą być również odbierane  podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych zgodnie 

z harmonogramem. 

9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych zbiera się na 

terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania 

odpadów komunalnych. W przypadku zabudowy wielolokalowej odpady wielkogabarytowe należy 

zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te 

winny być zgromadzone (wystawione przed posesję) w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny 

przed wyznaczonym terminem ich odbioru zgodnie z harmonogramem określonym przez przedsiębiorcę. 

Odpady te mogą być również przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. 

10. Zużyte opony powstałe w gospodarstwach domowych, przekazywane będą bezpośrednio przez 

mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

11. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych z prac 

prowadzonych we własnym zakresie zbiera się na terenie nieruchomości w pojemnikach przeznaczonych 

do gromadzenia tego typu odpadów, udostępnionych przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru 

odpadów komunalnych. Ponadto odpady te mogą być również przekazywane przez mieszkańców we 

własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

12. Odpady tekstyliów i odzieży przekazywane będą bezpośrednio przez mieszkańców do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

13. Przy przekazywaniu odpadów, o których mowa w § 3 ust. 3 do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, mieszkańcy zobowiązani są w tym zakresie postępować zgodnie 

z postanowieniami regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

zlokalizowanego na terenie gminy Rokietnica.”; 

5) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej mogą kompostować 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach. Proces kompostowania 

może być prowadzony w pryzmie kompostowej lub w pojemniku. 

2. W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości kompostownika oraz gromadzenia 

w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, właściciel jest zwolniony w całości z obowiązku 

posiadania pojemnika do ich zbierania. 

3. W sytuacji gdy wielkość przydomowego kompostownika nie pozwala na zagospodarowanie 

wszystkich bioodpadów odpady te mogą być przekazywane bezpośrednio do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych.”; 

6) zmienia się § 9, w następującym zakresie: 

a) w ust. 3 skreśla się pkt 4, 
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b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„Altany Śmietnikowe lub tereny, na których umieszczone są pojemniki lub worki 

służące do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymane w odpowiednim 

stanie sanitarnym i porządkowym, odpady nie powinny znajdować się poza pojemnikami 

lub workami, podłoże nie powinno być zanieczyszczone odpadami i wyciekami 

z pojemników.”. 

8) Zmienia się § 12 ust. 1 w następującym zakresie: 

a) pkt 1, ppkt c otrzymuje brzmienie: 

„W okresie od kwietnia do października bioodpady odbierane są nie rzadziej niż raz na 

tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie z budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, według harmonogramu określonego przez 

przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych. Natomiast w okresie 

od listopada do marca bioodpady odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 

z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie z budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, według harmonogramu określonego przez 

przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych.”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż raz na 

tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie z budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, według harmonogramu określonego przez 

przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica. 

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

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 Przewodnicząca 

 Rady Gminy Rokietnica 

(-) Izabela Dziamska 
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