
UCHWAŁA NR XXII/202/20 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXI/195/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2020 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Wręczyca Wielka 

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1439),  po  
uzyskaniu pozytywnej opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Kłobucku 

Rada Gminy Wręczyca Wielka 
uchwala: 

§ 1.  W załączniku do uchwały Nr XXI/195/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2020 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka (Dz. Urz. Woj. Śląsk. 
z 2020 r. poz. 7126), wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 2. uchyla się ust. 7 i  8 

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Prowadzenia zbiórki innych odpadów komunalnych nie wymienionych § 
3 ust.1 jako niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.” 

3. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Bioodpady powinny być gromadzone w pojemnikach/workach koloru 
brązowego oznaczonych napisem „Bio".” 

4. § 5 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „zbieranie wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych w workach lub pojemnikach znajdujących się na terenie nieruchomości, w sposób uniemożliwiający 
mieszanie się poszczególnych frakcji odpadów ze sobą,” 

5. w § 5 ust. 1 po pkt 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:  „przekazanie selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych podmiotowi odbierającemu odpady komunalne wybranemu przez Gminę Wręczyca Wielka zgodnie 
z odrębnymi przepisami prawa i w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru odpadów.” 

6. § 6 ust. 1 pkt 14) otrzymuje brzmienie: „odpady budowlane i rozbiórkowe,” 

7. § 7 otrzymuje brzmienie: „Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń  z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w sposób mechaniczny lub 
ręczny poprzez ich zamiatanie, zbieranie, zmywanie oraz zgarnianie w miejsca nie powodujące utrudnień w ruchu 
pieszych i pojazdów oraz zanieczyszczeń jezdni.” 

8. § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8 ust. 1. Wykonywanie napraw i mycie pojazdów samochodowych poza 
myjniami i warsztatami naprawczymi może być wykonywane pod warunkiem, że czynności te nie spowodują 
zanieczyszczenia wód i gleby.” 

9. w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami  możliwe 
jest na utwardzonej nieruchomości lub jej części. Może być dokonywane pod warunkiem, że ścieki odprowadzone 
są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.” 

10. w § 8 dodaje się ust. 3 „Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi możliwa jest 
pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w wyznaczonych do tego celu pojemnikach lub 
workach.” 

11. § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników 
przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

1) na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, na której zamieszkują mieszkańcy 
w ilości: 

a) od 1 do 3 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne, 
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b) 4 i więcej osób - dwa pojemniki o pojemności 240 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne, 

2) na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym - jeden pojemnik o pojemności 
1100 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na każde 15 osób, 

3) na terenie nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, gdzie powstają odpady komunalne - jeden pojemnik o pojemności 240 litrów 
na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

4) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych - jeden pojemnik 
o pojemności 30 litrów w odległości nie większej niż 200 m od siebie; pojemniki powinny być ustawione 
w sposób nie powodujący zagrożenia dla ruchu pieszych i pojazdów oraz umożliwiający ich stałe opróżnianie, 
jak również powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów,” 

5) na terenach: 

a) zakładów usługowych, zakładów rzemieślniczych, zakładów produkcyjnych, urzędów i biur - nie mniej niż 
jeden pojemnik o pojemności 120 litrów, 

b) lokali gastronomicznych - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 litrów, 

c) sklepów, hurtowni, lokali handlowych - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 litrów, 

d) cmentarzy - nie mniej niż dwa pojemniki o pojemności 1100 litrów, 

e) szkół wszelkiego typu - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów, 

f) pensjonatów, hoteli oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji - nie mniej niż jeden pojemnik 
o pojemności 1100 litrów, 

g) przychodni i gabinetów lekarskich - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 litrów, 

h) obiektów sportowych (stadionów, hali widowiskowo-sportowych, itp.) - nie mniej niż jeden pojemnik 
o pojemności 120 litrów.” 

12. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się następujące zasady dotyczące rozmieszczania pojemników 
i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym:” 

13. § 10 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu 
zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych,” 

14. w § 10 ust. 1 po pkt 9) dodaje się pkt 10) w brzmieniu: „pojemniki będące w złym stanie technicznym, 
w szczególności uniemożliwiającym ich prawidłową obsługę, powinny być wymienione lub naprawione.” 

15. § 11 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:” 

16. § 11 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „bioodpady:” 

17. § 11 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: „odpady komunalne rodzaju: zużyte opony, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe dla nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej i wielolokalowej będą usuwane w terminach określonych harmonogramem odbioru odpadów, 
jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku,” 

18. § 11 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

19. § 11 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „bioodpady:” 

20. § 11 ust. 2 pkt 4) otrzymuje brzmienie: „odpady komunalne rodzaju: zużyte opony, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe dla nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej i wielolokalowej będą usuwane w terminach określonych harmonogramem odbioru odpadów, 
jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku,” 

21. § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Odpady  niebezpieczne należy co najmniej raz w roku we własnym 
zakresie przekazywać do PSZOK.” 
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22. § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Przeterminowane leki i chemikalia oraz 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 igły i strzykawki, co 
najmniej raz w roku we własnym zakresie przekazywać do PSZOK.” 

23. § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Zużyte baterie należy umieszczać w oznakowanym pojemniku 
znajdującym się w Urzędzie Gminy oraz należy co najmniej raz w roku we własnym zakresie przekazywać do 
PSZOK.” 

24. § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Zużyte akumulatory należy co najmniej raz w roku we własnym zakresie 
przekazywać do PSZOK.” 

25. § 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe oraz zużyte opony – poza terminami odbioru, określonymi harmonogramem należy co najmniej 
raz w roku we własnym zakresie przekazywać do PSZOK.” 

26. § 11 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy 
co najmniej raz w roku we własnym zakresie przekazywać do PSZOK.” 

27. § 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Odpady tekstyliów i odzieży należy co najmniej raz w roku dostarczyć 
we własnym zakresie do PSZOK. Dopuszcza się przekazywanie odzieży podmiotom lub organizacjom 
humanitarnym prowadzącym zorganizowaną zbiórkę odzieży na terenie Gminy.” 

28. § 11 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Bioodpady, które nie są gromadzone w pojemnikach można poddać 
procesowi kompostowania w kompostownikach przydomowych lub co najmniej raz w roku we własnym zakresie 
przekazywać do PSZOK.” 

29. § 12 otrzymuje brzmienie: „Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych 
z pojemników w obrębie dróg publicznych, oraz z pojemników z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - 
częstotliwość powinna być adekwatna do potrzeb, nie dopuszczając do przepełnienia się pojemników, jednak 
nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.” 

30. § 15 ust. 1  otrzymuje brzmienie: „Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:” 

31. § 15 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „bezzwłocznego usuwania z obiektów i terenów przeznaczonych do 
wspólnego użytku odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe poprzez 
wyrzucanie ich w szczelnym opakowaniu do pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.” 

32. § 15 ust. 2  otrzymuje brzmienie: ”Wyprowadzanie psów na tereny przeznaczone do wspólnego użytku jest 
możliwe, gdy pies będzie wyprowadzany na smyczy. Pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób 
zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec.” 

33. w § 15 uchyla się ust. 3 

34. § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Deratyzację przeprowadza się na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielolokalowej, oraz zabudowanej budynkami: produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi, 
użyteczności publicznej i obsługi ludności.” 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Prubant 
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