
UCHWAŁA NR XLII/300/10  

RADY GMINY PILCHOWICE  

z dnia 11 marca 2010 r.  

 

w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Pilchowice. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi

zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (tekst jednolity - Dz.U. Nr 236 poz. 2008 z 2005 r. z późniejszymi zmianami.), art.

107 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009r. Nr 79, poz.

666) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Rada Gminy Pilchowice uchwala: 

§ 1. Zmienić uchwałę Nr XXXVI/255/06, w następujący sposób: 

1. W § 3 dodać pkt. 9) w brzmieniu:  

9) bateriach przenośnych, akumulatorach przenośnych – należy przez to rozumieć  zgodnie

z ustawą o bateriach i akumulatorach, baterię i akumulator, w tym ogniwo guzikowe lub zestaw,

które są  szczelnie zamknięte i mogą  być  przenoszone w ręku oraz nie stanowią  baterii

przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej i akumulatora

samochodowego.  

2. W § 3 dodać pkt.10) w brzmieniu:  

10) bateriach przemysłowych, akumulatorach przemysłowych – należy przez to rozumieć

zgodnie z ustawą  o bateriach i akumulatorach, baterię  i akumulator, które są  przeznaczone

wyłącznie do celów przemysłowych, zawodowych lub do używania w pojazdach elektrycznych. 

3. W § 3 dodać pkt.11) w brzmieniu:  

11) bateriach samochodowych i akumulatorach samochodowych - należy przez to rozumieć

zgodnie z ustawą  o bateriach i akumulatorach, baterię  i akumulator, które są  używane do

rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach.  

4. § 5 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:  

4 )  Właściciele/użytkownicy nieruchomości zobowiązani są  do prowadzenia selektywnego

zbierania następujących rodzajów odpadów: opakowań  z tworzyw sztucznych, opakowań  ze

szkła i metali poprzez system kolorowych worków, a także powstających w gospodarstwach

domowych odpadów wielkogabarytowych, odpadów pochodzących z palenisk (żużel, popiół

paleniskowy), odpadów z remontów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

zużytych baterii, zużytych akumulatorów oraz odpadów niebezpiecznych i składania ich

w wyznaczonych miejscach zgodnie z § 6.  

5. § 5 ust. 11 otrzymuje nowe brzmienie:  

11) Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w określonym

terminie i w wyznaczonym miejscu przez Urząd Gminy, o czym mieszkańcy na bieżąco będą

informowani, a także przez placówki handlowe przy zakupie nowego sprzętu, jeżeli zużyty sprzęt

jest tego samego rodzaju (w ilości nie większej niż  sprzedawany nowy sprzęt), przez

prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów

komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania, prowadzącego punkt serwisowy

oraz na indywidualne zlecenie właściciela/użytkownika nieruchomości przez przedsiębiorcę

posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów

komunalnych.  

6. W § 5 dodać ust. 12 w brzmieniu:  

12) Odpady zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych są odbierane

od właścicieli/użytkowników nieruchomości przez wyznaczone placówki handlowe sprzedające

baterie przenośne i akumulatory przenośne, przedsiębiorcę  posiadającego zezwolenie na

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz podmiot

prowadzący punkt zbierania odpadów posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności

w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów.  

7. W § 5 dodać ust. 13 w brzmieniu:  

13) Właściciel/użytkownik nieruchomości jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii

samochodowych i akumulatorów samochodowych sprzedawcy detalicznemu baterii

samochodowych lub akumulatorów samochodowych, podmiotowi prowadzącemu usługi

w zakresie wymiany zużytych baterii  samochodowych lub zużytych akumulatorów

samochodowych, zbierającemu zużyte baterie samochodowe lub zużyte akumulatory

samochodowe posiadającemu stosowne zezwolenie, prowadzącemu zakład przetwarzania

zużytych baterii samochodowych lub zużytych akumulatorów samochodowych.  

8. § 6 otrzymuje nowe brzmienie:  

§ 6 Odpady niebezpieczne zbierane w gospodarstwach domowych należy  s kładować

w wyznaczonych miejscach przez Gminę  (  np. leki przeterminowane w aptekach). System

odbioru odpadów niebezpiecznych, które należy wyłączyć ze strumienia odpadów komunalnych

z gospodarstw domowych będzie poszerzany o czym mieszkańc y  będą  na  b ieżąco

informowani.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Gminy Pilchowice  

 

Krystian Gogulla 
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