
 

 

UCHWAŁA NR XV.108.2020 

RADY GMINY PRZYSTAJŃ 

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6, art. 4 ust. 1 i 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 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 

Rada Gminy Przystajń uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala się obowiązek selektywnego zbierania oraz odbierania bądź przyjmowania przez Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej zwanym jako PSZOK), następujących rodzajów odpadów: 

a) papier i tektura, 

b) szkło, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) metale, 

e) opakowania wielomateriałowe, 

f) odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone), 

g) przeterminowane leki, 

h) odpady niebezpieczne i chemikalia, 

i) zużyte baterie i akumulatory, 

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

k) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

m) zużyte opony, 

n) odpady tekstyliów i odzieży, 
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o) świetlówki, 

p) odpady powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 

r) popiół i żużel paleniskowy. 

2. Odpady powstające na terenie nieruchomości należy zbierać i segregować z chwilą ich powstania. 

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki o następujących 

ujednoliconych kolorach: 

a) żółty – z przeznaczeniem na odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady 

metali, 

b) niebieski – z przeznaczeniem na odpady z papieru i tektury, 

c) zielony – z przeznaczeniem na odpady ze szkła. 

4. Odpady ulegające biodegradacji należy zagospodarowywać na własne potrzeby poprzez kompostowanie, 

bądź przekazywać do PSZOK-u. 

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić  oddzielnie od pozostałych odpadów komunalnych, 

w specjalnie do tego celu dostosowanych pojemnikach/kontenerach lub workach uniemożliwiających pylenie. 

6. Zmieszane odpady komunalne, stanowiące pozostałości po selektywnym zbieraniu odpadów 

wymienionych w ust. 1 pkt a - p, należy gromadzić w oddzielnych pojemnikach, a w razie okresowego 

powstania nadmiaru tych odpadów, dopuszcza się ich gromadzenie w workach z folii HDPE/LDPE. 

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala się  minimalną  pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uwzględniając  m.in. średnią ilość 

odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych i ilości osób korzystających z pojemników: 

a) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 - 3 osoby - 120 l 

b) dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 - 6 osób - 240 l 

c) dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób - 360 l 

d) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki lub kontenery odpowiadające potrzebom danej 

nieruchomości w przeliczeniu 60 l na osobę. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

uwzględniając m.in. średnią ilość odpadów wytwarzanych w tych źródłach i ilości osób korzystających 

z pojemników: 

a) szkoły i przedszkola: na każde dziecko, ucznia – 10 l i każdego pracownika - 10 l; 

b) hotele, pensjonaty: na jedno łóżko - 40 l i każdego pracownika - 15 l; 

c) lokale gastronomiczne, restauracje, bary, kawiarnie: na jedno miejsce konsumpcyjne – 20 l i każdego 

pracownika – 15 l; 

d) pozostałe nieruchomości: pojemnik o pojemności 120 l. 

3. W zabudowie jednorodzinnej i na nieruchomościach niezamieszkałych, na których wytwarzane  

są odpady komunalne minimalna pojemność worków  na odpady segregowane wynosi 60 l. 

4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej stosuje się zbiorcze 

pojemniki o minimalnej pojemności 770 l. 

5. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu i żużlu 

paleniskowego: 

a) nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej – pojemnik o pojemności 120 l 

b) nieruchomości zamieszkałe o zabudowie wielolokalowej – zbiorcze pojemniki o pojemności 1100 l. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 972



3) § 10 otrzymuje brzmienie: 

1. Utrzymywanie pojemników i miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym jest obowiązkiem właściciela nieruchomości, realizowanym w szczególności 

przez: 

a) gromadzenie odpadów w pojemnikach i workach zgodnie z ich przeznaczeniem, 

b) zabezpieczenie pojemników i worków przed działaniem czynników zewnętrznych, 

c) domykanie pojemnika wyposażonego w pokrywę celem zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych, 

d) prowadzenie okresowych dezynfekcji pojemnika, 

e) niedopuszczanie do przeciążania pojemnika. 

4) § 13 otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z nieruchomości: 

1) zmieszane odpady komunalne 

a) nieruchomości zamieszkałe wielolokalowe – 1 raz na tydzień w okresie kwiecień październik i 1 raz  

na miesiąc w okresie listopad – marzec, 

b) nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne – 1 raz na dwa tygodnie w okresie kwiecień październik 

i 1 raz na miesiąc w okresie listopad – marzec, 

c) pozostałe nieruchomości – 1 raz w miesiącu, 

2) odpady segregowane obejmujące: papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu, 

3) popiół i żużel paleniskowy – 1 raz w miesiącu w okresie październik-kwiecień oraz miesiącach czerwiec 

i sierpień, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1 raz w roku, 

5) odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

świetlówki, zużyte opony, odzież – według zapotrzebowania poprzez przekazanie do PSZOK, 

6) odpady budowlane lub rozbiórkowe – nie później niż w ciągu 21 dni od zapełnienia pojemnika/kontenera 

lub zakończenia prac remontowych, 

7) nieczystości ciekłe zbiornika bezodpływowego – systematycznie, nie dopuszczając do przepełnienia 

zbiornika bądź zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód powierzchniowych lub podziemnych, 

nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące, 

8) osady zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków – zgodnie z wytycznymi wynikającymi z instrukcji 

eksploatacji urządzenia, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, 

9) odpady komunalne gromadzone w pojemnikach zlokalizowanych w miejscach przeznaczonych do użytku 

publicznego tj. drogi publiczne, skwery, place, przystanki komunikacji PKS - częstotliwość odbioru należy 

dostosować do potrzeb w taki sposób, aby nie dopuścić do przepełniania pojemników, nie rzadziej jednak 

niż raz na dwa tygodnie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń. 

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

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 lipca 2020 r. 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

mgr Zbigniew Kmieć 
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