
UCHWAŁA NR XX/197/2019
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 10 czerwca 2019 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy 

Ogrodzieniec

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze poz. 1309, 1696, 1815), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), 
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 2019 r. poz. 1461), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego oraz po konsultacjach, określonych uchwałą uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
Nr LIX/434/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów 
prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 10 czerwca 2019 r. - 
„Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec” (Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. poz. 4400) wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchyla się § 4.

2. Uchyla się § 6.

3. Zmienia się § 7 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw 
pojazdów samochodowych wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, 
pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia wody lub gleby, a sposób postępowania 
z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z odpowiednimi przepisami szczególnymi.

4. Zmienia się § 8, który otrzymuje brzmienie:

1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do 
gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się 
odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych niżej zasad.

2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki służące do gromadzenia odpadów 
komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

3. Pojemniki na odpady komunalne muszą być utrzymane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym:
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1) poprzez dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej raz na rok,

2) poprzez naprawę i konserwację w miarę potrzeb.

4. Na terenie gminy odpady komunalne powinno zbierać się w:

1) koszach ulicznych o pojemności co najmniej 20 l,

2) koszach ustawianych w miejscach publicznych (nie będące koszami ulicznymi) o pojemności co najmniej 
20 l,

3) pojemnikach z przeznaczeniem na popiół o pojemności co najmniej 120 l - 1100 l

4) pojemnikach (kubłach) na odpady zmieszane o pojemności co najmniej 120 l - 1100 l,

5) 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 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, 
e.pojemniki na odpady zbierane selektywnie dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej o pojemności 
1110 l dla każdej frakcji odpadów tj. na papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru oraz 
odpady opakowaniowe z tektury; na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; na odpady ulegające 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; oraz na zbierane łącznie odpady 
opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz metale, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, popiół. Pojemniki powinny mieć następującą kolorystykę i oznaczone 
odpowiednim napisem – niebieski - „Papier”, zielony - „Szkło”, brązowy - „Bio”, żółty -  „Metale 
i tworzywa sztuczne”, szary – „Popiół”, zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach (kubłach) o minimalnej pojemności, 
uwzględniając następujące normy:

1) dla nieruchomości,  na której zamieszkują 1 lub 2 osoby – 120 l

2) dla nieruchomości,  na której zamieszkuje od 3 do 5 osób – 240 l,

3) dla nieruchomości,  na której zamieszkuje od 6 do 10 osób – 360 l,

4) dla nieruchomości,  na której zamieszkuje od 11 do 20 osób – 1100 l, przyjmując na każde następne 
10 osób pojemnik o pojemności 1100 l.

5) dla   nieruchomości, na której  znajdują się   budynki   użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej, 
nie mniej niż 5 l na każdego pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

6) dla szkół wszelkiego typu –  nie mniej niż 3 l na każdego ucznia i pracownika, nie mniej jednak niż jeden 
pojemnik o pojemności 1100 l,

7) dla żłobków i przedszkoli – nie mniej niż 3 l na każde dziecko i pracownika, nie mniej jednak niż jeden 
pojemnik o pojemności 1100 l,

8) dla lokali handlowych – nie  mniej  niż 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu  handlowego, 
nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 240 l,

9) dla lokali gastronomicznych – nie mniej  niż 10 l  na 1 miejsce konsumpcyjne, nie mniej    jednak niż jeden 
pojemnik o pojemności 240 l,

10) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 10 l na każdych 10 pracowników, nie mniej 
jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

11) dla hoteli, pensjonatów itp. – nie mniej niż 20 l na jedno łóżko, nie mniej jednak niż jeden pojemnik 
o pojemności 120 l,

12) dla cmentarzy – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l,

13) dla ogródków działkowych zrzeszonych – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l
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14) dla nieruchomości w zabudowie letniskowej – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 
120 l.

6. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący sposób:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej do worków, o których mowa w ust. 4 pkt 5 lit. a-d,

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej do pojemników o pojemności co najmniej 1100 l, o którym 
mowa w ust. 4 pkt 5 lit. e.

5. Zmienia się § 9 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: W zabudowie wielolokalowej należy dostosować 
pojemność pojemników do zbierania popiołu do liczby mieszkańców tak, aby nie dopuścić do przepełniania się 
pojemników i zanieczyszczania terenu.

6. Zmienia się § 10, który otrzymuje brzmienie: Pojemniki winny być ustawione w granicach 
nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

7. Zmienia się § 11 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: Na drogach publicznych kosze uliczne należy 
ustawiać w odległości nie większej niż 500 m od siebie. Na przystankach komunikacji publicznej kosze należy 
lokalizować przy wiatach przystankowych, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

8. Zmienia się § 12 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Zmieszane odpady komunalne należy usuwać 
zgodnie z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:

a) w mieście Ogrodzieniec jeden raz w miesiącu, z tym że w okresie od kwietnia do października jeden raz 
na dwa tygodnie,

b) w sołectwach: Fugasówka, Podzamcze, Żelazko, Ryczów, Ryczów Kolonia, Giebło, Giebło Kolonia, 
Kiełkowice, Mokrus, Gulzów jeden raz w miesiącu.

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej:

a) jeden raz na dwa tygodnie, z tym że w okresie od kwietnia do października jeden raz na tydzień,

3) z nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz w miesiącu

9. Zmienia się § 12 ust. 3 pkt 5, który otrzymuje brzmienie: Odpady ulegające biodegradacji 
z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:

a) w mieście Ogrodzieniec jeden raz w miesiącu, z tym że w okresie od kwietnia do października jeden raz na 
dwa tygodnie,

b) w sołectwach: Fugasówka, Podzamcze, Żelazko, Ryczów, Ryczów Kolonia, Giebło, Giebło Kolonia, 
Kiełkowice, Mokrus, Gulzów jeden raz w miesiącu.

10. Zmienia się § 12 ust. 3 pkt 6, który otrzymuje brzmienie: Odpady ulegające biodegradacji 
z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:

a) jeden raz na dwa tygodnie, z tym że w okresie od kwietnia do października jeden raz na tydzień,

11. Zmienia się § 14, który otrzymuje brzmienie:

1. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika 
w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego 
przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych. 
Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżnianie nie rzadziej niż raz na pół roku (dwa razy w roku).

2. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą 
z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

12. Zmienia się § 18 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Zezwala się na utrzymywanie zwierząt 
gospodarskich na terenach nieruchomości wyłączonych z produkcji rolnej, poza obszarem wymienionym 
w § 17 niniejszego regulaminu, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
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a) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych,

b) niepowodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych dla 
współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,

c) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Janoska
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