
 

 

UCHWAŁA NR VI/35/2019 

RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pilica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j.), 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.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Pilica oraz z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.) 

Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VII/39/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2015 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pilica dokonuje 

się następujących zmian: 

1. § 3 załącznika do uchwały Nr VII/39/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2015 r. 

otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

poprzez: 

1) Zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów 

komunalnych: 

a. papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru oraz odpadów opakowaniowych 

z tektury, 

b. metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, 

c. tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych oraz odpadów 

opakowaniowych wielomateriałowych, 

d. szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła, 

e. odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, jeżeli 

nie są kompostowane, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, 

2) zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów w miarę możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie, 
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3) zbieranie na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych: 

a. przeterminowane leki i chemikalia, 

b. zużyte baterie i akumulatory, 

c. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

d. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

e. odpady budowlane i rozbiórkowe, 

f. zużyte opony, 

4) samodzielne dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 

przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, 

odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. 

5) gromadzenie odpadów wielkogabarytowych odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych 

w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotowanie do ich usunięcia w terminach 

określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych (zbiórka spod nieruchomości) bądź 

samodzielne dostarczanie odpadów wielkogabarytowych do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych.”. 

2. § 8 ust. 3 pkt. 4) załącznika do uchwały Nr VII/39/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 

2015 r. otrzymuje brzmienie: 

„przezroczystych workach na odpady zbierane selektywnie, o pojemności 120 l, w następującej 

kolorystyce: 

a. niebieski, oznaczony napisem „Papier” - z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady 

opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury, 

b. zielony, oznaczony napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła, 

c. żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na tworzywa 

sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe (np. laminaty z udziałem papieru, tworzyw sztucznych i aluminium, tzw. Tetra 

Paki) oraz metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

d. brązowy, oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, 

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”. 

3. § 8 ust. 3 pkt. 5) załącznika do uchwały Nr VII/39/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 

2015 r. otrzymuje brzmienie: 

„pojemniki na odpady zbierane selektywnie dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej 

o pojemności 1100 l dla każdej frakcji odpadów o odpowiedniej kolorystyce i oznakowaniu tj. 

niebieski – z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru oraz 

odpady opakowaniowe z tektury oznaczony napisem „Papier”; zielony – z przeznaczeniem na 

szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła oznaczony napisem „Szkło”; brązowy – 

z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów oznaczony napisem „Bio”; oraz żółty – z przeznaczeniem na zbierane łącznie 

odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz 

metale, w tym odpady opakowaniowe z metali oznaczony napisem „Metale i tworzywa 

sztuczne.”. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica 
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 lipca 2019 r. 

   

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy 

 

 

Barbara Przybylik 
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