
 

 

UCHWAŁA NR 41/IV/19 

RADY GMINY POCZESNA 

z dnia 14 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Poczesna 

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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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.),  

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)  

oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Poczesna, 

 

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 327/XXXVII/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. 

poz. 4295) w załączniku zwanym dalej „Regulaminem” wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie:  

„Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez ich odgarnięcie i spryzmowanie .” 

2) § 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:   

„ 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości, wyłącznie 

w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, stosowania czystej wody, bez użycia 

środków chemicznych, przy czym mycie z użyciem środków chemicznych dopuszczalne jest tylko 

w przypadku odprowadzania ścieków powstałych w wyniku mycia pojazdów do odpowiedniej instalacji lub 

zamkniętych pojemników a następnie pozbycia się ich zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 

i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.  

2.  Zezwala się na dokonywanie napraw pojazdów samochodowych wyłącznie w miejscach do tego 

wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że powstające odpady gromadzone będą 

w sposób umożliwiający ich usunięcie w pojemnikach do tego przeznaczonych. ” 

3) w § 5 Regulaminu:  

a) w ust. 1 pkt 3) i 4) otrzymują brzmienie:  

„3) pojemnik z przeznaczeniem na popioły z palenisk domowych w zabudowie jednorodzinnej o pojemności 

co najmniej 240 l, oznaczony napisem : „Popiół”,  
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4) pojemniki na odpady zbierane selektywnie dla nieruchomości w  zabudowie wielorodzinnej (obejmującej 

3 i więcej lokali mieszkalnych) o pojemności 1100 l dla każdej frakcji odpadów tj. papier, szkło, odpady 

ulegające biodegradacji, popiół oraz zbierane łącznie: metal, tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe oraz popiół Pojemniki powinny być oznaczone odpowiednim napisem – „Papier”, 

„Szkło”, „Bio”, „Popiół”, „Metal i tworzywa sztuczne”, zgodnie z ich przeznaczeniem.”  

b) w ust. 2 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„2. Odpady komunalne zbierane selektywnie w zabudowie jednorodzinnej należy gromadzić w workach 

i pojemniku uwzględniając następujące normy:” 

c) w ust. 2, pkt 3) otrzymuje brzmienie:  

„3) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 8 do 13 osób i więcej:  

a) jeden worek o pojemności 120 l z przeznaczeniem na papier przyjmując na każde następne 10 osób jeden 

worek o pojemności 120 l,  

b) jeden worek o pojemności 120 l z przeznaczeniem na szkło przyjmując na każde następne 10 osób jeden 

worek o pojemności 120 l,  

c) trzy worki o pojemności 120 l na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: metal, 

tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe przyjmując na każde następne 10 osób trzy worki 

o pojemności 120 l,  

d) dwa worki o pojemności 120 l z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji przyjmując na każde 

następne 10 osób dwa worki o pojemności 120 l,  

e) pojemnik o pojemności 240 l z przeznaczeniem na popiół z palenisk domowych przyjmując na każde 

następne 10 osób jeden pojemnik o pojemności 240l.” 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Odpady komunalne zbierane selektywnie w zabudowie wielorodzinnej (obejmującej 3 i więcej lokali 

mieszkalnych) należy gromadzić w pojemnikach uwzględniając następujące normy:  

dla nieruchomości na której zamieszkuje do 20 osób i więcej:  

1) po jednym pojemniku o pojemności 1100 l z przeznaczeniem na papier, szkło, odpady ulegające 

biodegradacji oraz zbierane łącznie: metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

przyjmując na każde następne 10 osób jeden pojemnik o pojemności 1100 l,  

2) jeden pojemnik o pojemności 1100 l z przeznaczeniem na popiół z palenisk domowych, przyjmując na 

każde następne 10 osób jeden pojemnik o pojemności 1100 l .” 

e) dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4 

f) w ust. 4:  

- pkt 12) otrzymuje brzmienie: „12) dla dróg publicznych - kosz uliczny o pojemności co najmniej 45l”, 

- dodaje się pkt 13) w brzmieniu: „13) dla nieruchomości pozostałych co najmniej jeden kosz 

o pojemności co najmniej 45 l.” 

4) § 6 Regulaminu otrzymuje brzmienie:  

„Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym   właściciel 

nieruchomości realizuje poprzez:  

1) wrzucanie odpadów do pojemników o określonym przeznaczeniu,  

2) niedopuszczanie do przeciążenia, zalania, zalodzenia, uszkodzenia pojemników. ” 

5) § 7 Regulaminu otrzymuje brzmienie:  

„1. W zabudowie wielorodzinnej (obejmującej 3 i więcej lokali mieszkalnych) pojemniki do zbierania 

odpadów komunalnych ustawia się w formie tzw. gniazd w miejscu swobodnie dostępnym dla osób 

zamieszkujących na nieruchomości, z zachowaniem odrębności zbierania odpadów należących do 

określonej grupy frakcji.  
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2. W zabudowie jednorodzinnej pojemniki powinny być rozmieszczone w granicach nieruchomości, 

w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników nieruchomości i pracowników firmy wywozowej lub 

w innym miejscu uzgodnionym z właścicielem nieruchomości.” 

6) w § 9 Regulaminu: 

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

„1. Odpady komunalne zmieszane należy usuwać z nieruchomości z następującą częstotliwością:

 1) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu,  

2) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (obejmującej 3 i więcej lokali 

mieszkalnych) dwa razy w tygodniu,  

3) dla nieruchomości niezamieszkałych - co najmniej jeden raz w miesiącu. 

2. Odpady komunalne segregowane obejmujące następujące frakcje: papier, szkło, zbierane łącznie 

metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe należy usuwać z następującą częstotliwością:

 1) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu,  

2) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (obejmującej 3 i więcej lokali 

mieszkalnych)-dwa razy w tygodniu,  

3) dla nieruchomości niezamieszkałych-co najmniej jeden raz w miesiącu. 

3. Odpady komunalne segregowane obejmujące następującą frakcję: odpady ulegające biodegradacji 

z uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady 

zielone należy usuwać z następującą częstotliwością:  

1) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu, 

2) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (obejmującej 3 i więcej lokali 

mieszkalnych)-dwa razy w tygodniu,  

3) dla nieruchomości niezamieszkałych-co najmniej jeden raz w miesiącu.”, 

b) ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) zabudowa wielorodzinna (obejmującej 3 i więcej lokali 

mieszkalnych) - raz na cztery tygodnie, w okresie od października do maja, a w okresie od czerwca do 

września-odbiór w miesiącu wrześniu.” 

c) w ust. 8 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„8. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w § 2 ust. 1 

pkt 1 ppkt a)-f) i 3) mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie w następujący 

sposób:” 

d) w ust. 9 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:  

„1) z koszy ulicznych co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników,

 2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, 

nie dopuszczając do przepełnienia pojemników.” 

7) § 11 Regulaminu otrzymuje brzmienie:  

„W zabudowie wielorodzinnej (obejmującej 3 i więcej lokali mieszkalnych) odpady należy gromadzić 

w miejscu do tego wyznaczonym, zapewniającym ich przechowywanie do czasu odbioru przez uprawniony 

podmiot. Miejsce to powinno być ogrodzone.” 

8) § 13 Regulaminu otrzymuje brzmienie:  

„Dla zabudowy jednorodzinnej dopuszczalne jest prowadzenie kompostowania odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych) na własne potrzeby.” 

9) § 17 ust. 1 i 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:  

„1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi 

publiczne oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego,  
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2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzi 

w miejscu nie stwarzającym uciążliwości i usuwać w sposób niepowodujący zanieczyszczenia nieruchomości 

oraz wód powierzchniowych i podziemnych.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady 

 

 

mgr Iwona Choła 
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