
UCHWAŁA Nr 133/XVII/20
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 9 czerwca 2020 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 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie 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 2019 r., poz. 688 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 2018r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2018r. 
poz. 4295) w załączniku zwanym dalej „Regulaminem” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust.1 pkt 1 ppkt e) otrzymuje brzmienie:

„e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,”;

2) § 2 ust.1 pkt 1 ppkt f) otrzymuje brzmienie:

„f) bioodpady),”;

3) § 2 ust.1 pkt 2 - 4 otrzymuje brzmienie:

„2) zagospodarowanie bioodpadów w miarę możliwości w kompostownikach poprzez ich 
kompostowanie,

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,

g) odpady niebezpieczne,

h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek,

i) odpady tekstyliów i odzieży.
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4) dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, Gmina Poczesna organizuje 
zbieranie odpadów oraz przyjmowanie odpadów wymienionych w pkt 1 ppkt a)-f) i pkt 3) przez 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).”;

4) w § 2 ust. 1 pkt 5) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) bioodpady mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na własne 
potrzeby przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 
jednorodzinnych lub zbierane w worki przystosowane do tego celu i odbierane przez operatora 
zgodnie z harmonogramem,

7) bioodpady nie będą odbierane przez operatora od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostownikach przydomowych i korzystających z częściowego zwolnienia z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”;

5) § 5 ust.1 pkt 1 - 4 otrzymuje brzmienie:

„1) Pojemniki na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) o pojemności 120 l – 1100 l w tym:

a) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1 do 2 osób – jeden pojemnik o pojemności 
120 l,

b) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 3 do 5 osób – jeden pojemnik o pojemności 
240 l,

c) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 6 do 8 osób – jeden pojemnik o pojemności 
360 l,

d) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 9 do 13 osób – dwa  pojemniki 
o pojemności 240 l,

e) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 14 do 20 osób – jeden pojemnik 
o pojemności 1100 l, przyjmując na każde następne 10 osób jeden pojemnik 
o pojemności 1100 l.

2) przezroczyste worki polietylenowe PE-HD dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych o pojemności 120 l, w następującej kolorystyce, 
oznaczone napisem:

a) worek niebieski oznaczony napisem „Papier” – z przeznaczeniem na odpady z papieru, 
w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

b) worek zielony oznaczony napisem „Szkło”- z przeznaczeniem na odpady ze szkła, 
w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

c) worek żółty oznaczony napisem „Metal i tworzywa sztuczne ” – z przeznaczeniem na 
odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, 
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe,

d) worek brązowy z oznaczony napisem „Bio” z przeznaczeniem na bioodpady.

3) pojemnik z przeznaczeniem na popioły z palenisk domowych dla właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych o pojemności co najmniej 240 l, 
oznaczony napisem: „Popiół”,

4) pojemniki na odpady zbierane selektywnie dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej 
o pojemności 1100 l dla każdej frakcji odpadów tj. papier, szkło, bioodpady, zbierane łącznie: metal, 
tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz popiół. Pojemniki powinny być 
oznaczone odpowiednim napisem – „Papier”, „Szkło”, „Bio”, „Metal i tworzywa sztuczne”, „Popiół” 
zgodnie z ich przeznaczeniem.”;
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6) w § 5 ust. 2 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„2. Odpady komunalne zbierane selektywnie dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
w budynkach jednorodzinnych należy gromadzić w workach i pojemniku uwzględniając następujące 
normy:”;

7) § 5 ust. 2 pkt 1 ppkt c) otrzymuje brzmienie:

„c) dwa worki o pojemności 120 l na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: 
metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,”;

8) § 5 ust. 2 pkt 1 ppkt d) otrzymuje brzmienie:

„d) dwa worki o pojemności 120 l z przeznaczeniem na bioodpady,”;

9) § 5 ust. 2 pkt 2 ppkt c) otrzymuje brzmienie:

„c) dwa worki o pojemności 120 l na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: 
metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,”;

10) § 5 ust. 2 pkt 2 ppkt d) otrzymuje brzmienie:

„d) dwa worki o pojemności 120 l z przeznaczeniem na bioodpady,”;

11) § 5 ust. 2 pkt 3 ppkt c) otrzymuje brzmienie:

„c) dwa worki o pojemności 120 l na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: 
metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,”;

12) § 5 ust.2 pkt 3 ppkt d) otrzymuje brzmienie:

„d) dwa worki o pojemności 120 l z przeznaczeniem na bioodpady przyjmując na każde 
następne 10 osób dwa worki o pojemności 120 l,”;

13) § 5 ust. 2 pkt 4 ppkt a) otrzymuje brzmienie:

„a) po jednym pojemniku o pojemności 1100 l z przeznaczeniem na papier, szkło, bioodpady 
oraz zbierane łącznie: metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe 
przyjmując na każde następne 10 osób jeden pojemnik o pojemności 1100 l,”;

14) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odpady komunalne zbierane selektywnie w zabudowie wielolokalowej 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, bioodpady oraz 
zbierane łącznie: metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 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 .”;

15) w § 5 ust. 4 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe pojemnik o pojemności 120 l.”;
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16) w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Odpady komunalne zbierane selektywnie dla nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy 
gromadzić odpady w workach i pojemniku uwzględniając następujące normy:

1) po jednym worku o pojemności 120 l z przeznaczeniem na: papier, szkło, bioodpady oraz zbierane 
łącznie: metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

2) jeden pojemnik o pojemności 240 l z przeznaczeniem na popiół z palenisk domowych”;

17) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania:

1) pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

a) umieszczanie w pojemnikach określonego koloru lub oznaczonych napisami wyłącznie 
odpadów do nich przeznaczonych,

b) poddawanie pojemników myciu i dezynfekcji w przypadku takiej potrzeby,

c) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego umożliwiającego odbiór pojemników 
poprzez system załadowczy,

d) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób 
zabezpieczający przed dostaniem sie do ich wnętrza wód opadowych.

2) w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów obejmującym 
zapewnienie, aby miejsca te wolne były od odcieków, odpadów zalegających na posadzce luzem lub 
w workach nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów albo w innym miejscu poza pojemnikami, 
workami poprzez:

a) usuwanie odpadów leżących wokół pojemników, worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych,

b) zapewnienie swobodnego dostępu do każdego pojemnika, worka,

c) wykluczenie możliwości ugrzęźnięcia pojemników, worków w błocie lub śniegu.”;

18) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. W zabudowie wielolokalowej 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.

2. Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych 
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.”;

19) § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, w okresie od 
kwietnia do października - nie rzadziej niż razy na dwa tygodnie, w pozostałych miesiącach 
nie rzadziej niż raz w miesiącu,

2) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej - nie rzadziej niż raz na tydzień,
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3) dla nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż raz w miesiącu.”;

20) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odpady komunalne segregowane obejmujące następujące frakcje: papier, szkło, zbierane łącznie: 
metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe należy usuwać z następującą 
częstotliwością:

1) dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych - nie rzadziej 
niż raz w miesiącu,

2) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż raz na tydzień,

3) dla nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż raz w miesiącu.”;

21) § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odpady komunalne segregowane obejmujące frakcję: bioodpady należy usuwać z następującą 
częstotliwością:

1) dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych w miesiącach 
od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w pozostałych miesiącach 
nie rzadziej niż raz w miesiącu z zastrzeżeniem § 2 pkt 7,

2) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej – nie rzadziej niż raz na tydzień,

3) dla nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na miesiąc.”;

22) § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmującej popiół z palenisk domowych 
należy usuwać z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych - 
w miesiącach od października do maja - nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od czerwca do 
września – odbiór w miesiącu wrześniu,

2) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej – w miesiącach od października do 
maja - nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od czerwca do września – odbiór w miesiącu 
wrześniu.”;

23) § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe należy 
usuwać w ciągu roku od daty powstania lub wytworzenia do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.”;

24) § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż dwa razy w roku.”;

25) § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory należy usuwać w terminie 
miesiąca od daty powstania lub wytworzenia do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.”;

26) w § 9 dodaje się ust. 10 -13 w brzmieniu:
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„10. Odpady niebezpieczne należy usuwać w terminie miesiąca od daty powstania lub wytworzenia 
odpadu do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

11. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy usuwać w terminie miesiąca od daty 
powstania lub wytworzenia odpadu do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

12. Odpady tekstyliów i odzieży należy usuwać  w terminie miesiąca od daty powstania lub 
wytworzenia odpadu do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

13. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe:

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – w miesiącach od kwietnia do października - 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w przypadku przebywania na ww. nieruchomościach 
w miesiącach innych niż od kwietnia do października danego roku odbiór ww. odpadów będzie 
odbywał się na telefoniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Poczesna;

2) odpady komunalne segregowane obejmujące następujące frakcję: papier, szkło oraz zbierane łącznie: 
metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe w miesiącach od kwietnia do 
października – nie rzadziej niż raz na miesiąc, w przypadku przebywania na ww. nieruchomościach 
w miesiącach innych niż od kwietnia do października danego roku odbiór ww. odpadów będzie 
odbywał się na telefoniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Poczesna;

3) odpady komunalne segregowane obejmujące frakcję bioodpady w miesiącach od kwietnia do 
października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w przypadku przebywania na ww. 
nieruchomościach w miesiącach innych niż od kwietnia do października danego roku odbiór ww. 
odpadów będzie odbywał się na telefoniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy 
Poczesna;

4) odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmującej popiół z palenisk domowych 
w miesiącach od października do maja – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od czerwca do 
września – odbiór w miesiącu wrześniu.”;

27) § 11 otrzymuje brzmienie:

„W zabudowie wielolokalowej odpady należy gromadzić w miejscu do tego 
wyznaczonym, zapewniającym ich przechowywanie do czasu odbioru przez uprawniony 
podmiot. Miejsce to powinno być ogrodzone.”;

28) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych 
dopuszczalne jest prowadzenie kompostowania bioodpadów na własne potrzeby.”;

29) § 18 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) obszary wielolokalowej zabudowy mieszkaniowej.”;

30) dodaje się Rozdział 8 w brzmieniu:
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„Rozdział 8.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
jednorodzinnymi oraz zwolnień właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, 

z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady

§ 19. 1. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi można bioodpady 
stanowiące odpady komunalne kompostować w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby.

2. Bioodpady stanowiące odpady komunalne należy kompostować w kompostownikach 
przydomowych lub pryzmach gotowych zakupionych w sklepach lub wykonywanych własnoręcznie, 
otwartych lub zamkniętych zapewniając dostęp powietrza do kompostowanej masy.

3. Przy wyborze miejsca na kompostownik należy zachować odległość zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4. Zwalnia się właścicieli kompostujących odpady komunalne w kompostownikach z obowiązku 
posiadania worka na te odpady.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

 

Przewodnicząca Rady

mgr Iwona Choła
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