UCHWAŁA NR 255/XLI/2017
RADY MIASTA PIECHOWICE
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 151/XXIII/2016 Rady Miasta Piechowice z dnia 28.06.2016r. (opublikowanej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2016r. pod poz. 3239) w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017r., poz.1875) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, Rada Miasta Piechowice uchwala, co następuje:
§ 1. W rozdziale 2 „Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości” w § 2,
ust 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. gromadzenie odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach lub workach, w zależności od ilości
osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub ilości gromadzonych odpadów”;
§ 2. w rozdziale 3 „Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania dotyczące rozmieszczania tych
urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym” § 5 otrzymuje
następujące brzmienie:
1. właściciele nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
część roku, zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników
lub worków do gromadzenia niesegregowanych/zmieszanych odpadów komunalnych uwzględniając ilość
wytworzonych odpadów oraz ilość osób z nich korzystających,
2. właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną wyposażeni w worki do gromadzenia selektywnie
zbieranych odpadów:
a) szkło – worki koloru zielonego z napisem „szkło”,
b) metale i tworzywa sztuczne – worki koloru żółtego z napisem „metale i tworzywa sztuczne”,
c) papier – worki koloru niebieskiego z napisem „papier”,
d) odpady ulegające biodegradacji – worki koloru brązowego z napisem „bio”.
3. właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz
właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są we własnym
zakresie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników lub worków do gromadzenia odpadów
zbieranych selektywnie.
§ 3. w rozdziale 3 „Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania dotyczące rozmieszczania tych
urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym” § 7 ust 1 otrzymuje
następujące brzmienie:
" 1.Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów obejmuje zbieranie na terenie nieruchomości wskazanych poniżej
odpadów komunalnych w następujący sposób:
1) szkło – w osobnym pojemniku lub worku, koloru zielonego z napisem „szkło”,
2) metale i tworzywa sztuczne - w osobnym pojemniku lub worku koloru żółtego z napisem „metale i tworzywa
sztuczne”,
3) papier - w osobnym pojemniku lub worku koloru niebieskiego z napisem „papier”,
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4) odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady kuchenne i zielone) - w osobnym pojemniku lub worku koloru
brązowego z napisem „bio”,
5) odpady zmieszane– w pojemnikach lub workach koloru czarnego albo w pojemnikach lub workach z napisem
„zmieszane”.
§ 4. w rozdziale 3 „Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania dotyczące rozmieszczania tych
urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym” § 7 ust 2 otrzymuje
następujące brzmienie:
„2. W ramach obowiązku selektywnej zbiórki odpadów umożliwia się ich przekazywanie do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i tzw. „gniazd”, zlokalizowanych na terenie gminy,
w następujący sposób:
1) do pojemników koloru zielonego – szkło,
2) do pojemników koloru żółtego oraz pojemników siatkowych – metale i tworzywa sztuczne,
3) do pojemników koloru niebieskiego – papier,
4) do pojemników koloru brązowego – odpady ulegające biodegradacji (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych).
§ 5. W rozdziale 4 „Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego” § 11 ust 3 otrzymuje następujące
brzmienie:
„3. Segregowane odpady komunalne: szkło, metale, tworzywa sztuczne, papier, zebrane w odpowiednich
pojemnikach lub workach należy wystawić do odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem, jednak nie rzadziej
niż raz w miesiącu lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i tzw. „gniazd”,
zlokalizowanych na terenie gminy.”
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Piechowice
Paweł Zackiewicz
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Uzasadnienie
Przyczyny wprowadzenia uchwały (w tym odniesienie do aktualnego stanu prawnego i cel nowej regulacji):
Konieczność dokonania zmiany uchwały dot. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miejskiej Piechowice wynika z dostosowania „regulaminu” do zmian, które zostały wprowadzone
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 poz. 19).
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