
 

 

UCHWAŁA NR 319/XLIV/2018 

RADY GMINY NIEGOWA 

z dnia 11 października 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XXVIII/2017 Rady Gminy Niegowa z dnia 31 marca 2017 roku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niegowa 

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), oraz art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Myszkowie, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018 r. 

poz. 450 z późn. zm.) Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 203/XXVIII/2017 Rady Gminy Niegowa z dnia 31 marca 2017 roku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niegowa wprowadza się 

następujące zmiany:  

1. Zmienia się § 8, który otrzymuje brzmienie: 

"1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych winny być znormalizowane, szczelne, posiadać 

zamykane klapą otwory wsypowe. 

2. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki winny być odpowiednio oznakowane i utrzymane 

w następującej kolorystyce: 

1) niebieski - odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 

z tektury 

2) żółty - odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

3) zielony - odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

5) dowolnego koloru pojemnik na kółkach - z przeznaczeniem na popiół. 

3. W zabudowie jednorodzinnej dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dopuszcza się 

stosowanie przeźroczystych worków z tworzywa sztucznego. 

4. W zabudowie wielolokalowej pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być 

ustawiane na terenie, na którym znajdują się pojemniki na zmieszane odpady komunalne". 

2. Zmienia się § 11 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 
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"1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zobowiązany jest do: 

1) przekazywania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zebranych selektywnie uprawnionemu 

przedsiębiorcy zgodnie z częstotliwością ustaloną w harmonogramie, lub 

2) samodzielnego dostarczania zgromadzonych na nieruchomości odpadów komunalnych zebranych 

selektywnie wymienionych w § 4 ust. 1 do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do 

punktów skupu prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub 

3) zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

w indywidualnych kompostownikach przydomowych, znajdujących się na posesji lub dostarczenia ich do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zobowiązany jest udostępnić 

w celu opróżnienia pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, poprzez ich 

wystawienie przed posesję w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp pracowników przedsiębiorcy 

uprawnionego”. 

3. Zmienia się § 12. ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

"1. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, za wyjątkiem właściciela nieruchomości na których 

znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, zobowiązany jest do: 

1) zawarcia umowy na przekazywanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zebranych 

selektywnie z przedsiębiorcami uprawnionymi lub 

2) samodzielnego dostarczania zgromadzonych na nieruchomości odpadów komunalnych wysegregowanych 

do punktów skupu prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub 

3) zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

w indywidualnych kompostownikach przydomowych lub przekazania ich odpłatnie uprawnionemu 

przedsiębiorcy. 

2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej obowiązany jest udostępnić w celu opróżnienia pojemniki 

oraz worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, poprzez ich 

wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp pracowników przedsiębiorcy uprawnionego". 

4. Zmienia się § 15, który otrzymuje brzmienie: 

"1. Częstotliwość odbierania selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów zbieranych „u źródła”: 

1) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu, 

2) dla nieruchomości o zabudowie wielolokalowej – co najmniej 1 raz w miesiącu, 

3) dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – co najmniej 1 raz w miesiącu, 

4) dla nieruchomości niezamieszkałej – co najmniej 1 raz w miesiącu. 

2. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, jest konieczne poza harmonogramem określonym przez uprawnionego przedsiębiorcę, właściciel 

nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe może je samodzielnie dostarczyć, 

nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych". 

5. Uchyla się § 19. 

§ 2. Pozostałe zapisy wymienionego załącznika do uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Niegowa 

 

 

Mariusz Dzieża 
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