
UCHWAŁA NR XIV/90/2019
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Dąbrowa Zielona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po 
zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, Rada Gminy Dąbrowa Zielona 
uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XX/137/2016 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 15 lipca 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Zielona, 
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3 ust.1 i ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez:

1) indywidualne kompostowanie w kompostownikach przydomowych odpadów kuchennych i zielonych 
ulegających biodegradacji powstających na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi i na działkach letniskowych albo zbieranie tych odpadów 
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach

2) zbiórkę następujących rodzajów odpadów:

a) papier i tektura,

b) szkło,

c) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,

d) odpady zielone ulegające biodegradacji;

e) przeterminowane leki,

f) chemikalia w tym zużyte świetlówki, termometry rtęciowe,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

j) odpady budowlane i rozbiórkowe,

k) zużyte opony,

l) opakowania zawierające substancje niebezpieczne,

m) 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,

n) tekstylia i odzież.

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych o których mowa w ust. 1 pkt 2 realizuje się 
poprzez

a) zbiórkę z terenu nieruchomości frakcji odpadów o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit a, b, c, d, gromadzonych 
w odpowiednich pojemnikach lub workach,

b) samodzielne i na własny koszt dostarczanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, z zastrzeżeniem §14 ust. 2 i 3."
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2. W §3 dodaje się ust. 4 i 5 o treści: "4. Nie należy gromadzić w pojemnikach i workach na odpady 
komunalne: odpadów niebezpiecznych, zużytych baterii i akumulatorów, żarówek i świetlówek, 
przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących 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.

5. Odpady – o ile rodzaj odpadu na to pozwala - należy trwale zgnieść, aby uzyskać zmniejszoną ich 
objętość."

3. § 4 otrzymuje następujące brzmienie: "Właściciele nieruchomości na których znajdują się tereny 
i obiekty służące do użytku publicznego są zobowiązani, do ustawienia na tych terenach i obiektach koszy na 
odpady zbierane selektywnie (papier, metal i tworzywa sztuczne, szkło, odpady pozostałe po segregacji). 
Należy opróżniać je systematycznie, nie dopuszczając do ich przepełnienia."

4. § 14 in prinicipio wraz z zestawieniem tabelarycznym uzyskuje nowe brzmienie: "1. Ustala się 
następujące minimalne częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

NIERUCHOMOŚCI 
ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI 

MIESZKALNYMI 
JEDNORODZINNYMI

NIERUCHOMOŚCI 
ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI 

WIELOLOKALOWYMI

|RODZAJ ODPADU

kwiecień-październik listopad - marzec kwiecień - październik listopad - marzec
Odpady komunalne 
zmieszane

1 raz na 2 tygodnie Co najmniej 1 raz 
w miesiącu

1 raz na 1 tydzień 1 raz na 2 tygodnie

Papier i tektura 1 raz na 2 tygodnie Co najmniej 1 raz 
w miesiącu

1 raz na 1 tydzień 1 raz na 2 tygodnie

Szkło 1 raz na 2 tygodnie Co najmniej 1 raz 
w miesiącu

1 raz na 1 tydzień 1 raz na 2 tygodnie

Tworzywa sztuczne, 
metal i opakowania 
wielomateriałowe

1 raz na 2 tygodnie Co najmniej 1 raz 
w miesiącu

1 raz na 1 tydzień 1 raz na 2 tygodnie

Odpady zielone ulegające 
biodegradacji z 
nieruchomości 
nieposiadających 
kompostowników

1 raz na 2 tygodnie Co najmniej 1 raz 
w miesiącu

1 raz na 1 tydzień 1 raz na 2 tygodnie

"

5. § 14 Ust.2 otrzymuje nowe brzmienie o treści: "Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – będzie 
odbierany od właścicieli nieruchomości za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów w terminach 
określonych przez przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych."

6. § 14 Ust.3 otrzymuje nowe brzmienie o treści: "Odpady wielkogabarytowe np. meble – będą odbierane 
od właścicieli nieruchomości za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów w terminach określonych przez 
przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych"

7. Rozdział 5. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami otrzymuje nowe 
brzmienie o treści: "§ 17. 1. Wytwórcy odpadów komunalnych zobowiązani są do stosowania takich form 
konsumpcji oraz surowców i materiałów, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie 
najniższym poziomie.

2. Odpady ulegające biodegradacji, powstające w gospodarstwach domowych powinny być w miarę 
istniejących możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie 
poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

3. Wszystkie odpady powstające z pielęgnacji terenów zielonych oraz ulegające biodegradacji z targowisk 
powinny być zbierane w sposób selektywny i kierowane do kompostowni odpadów, gdzie przetworzone 
zostaną na kompost lub poddane procesowi fermentacji celem uzyskania biogazu.

4. Należy zapobiegać zmieszaniu odpadów ulegających biodegradacji z innymi odpadami.

5. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów takich jak zużyte baterie i akumulatory, zaleca się 
stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności.
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6. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów takich jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zaleca 
się by zbyteczny, ale sprawny sprzęt był przekazywany innym osobom lub instytucjom do dalszego 
użytkowania, natomiast sprzęt niesprawny poddany naprawie, lub oddany do punktu sprzedaży nowego 
sprzętu.

7. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych, zaleca się stosowanie produktów bez 
opakowań, stosowanie opakowań wielokrotnego użytku i takich, które powodują powstawanie mniejszych 
ilości odpadów.

8. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych zamiast wyrzucenia produktu zaleca się 
rozważenie możliwości ponownego jego wykorzystania, naprawę lub odnowienie.

9. W celu zapobiegania powstawaniu i składowaniu odpadów komunalnych, zaleca się organizowanie 
w różnych instytucjach kampanii informacyjnych i edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną 
społeczeństwa i propagujących selektywne zbieranie surowców wtórnych oraz promujących naprawy jak 
i ponowne wykorzystanie materiałów i produktów.

10. W celu zapobiegania powstaniu odpadów, w przypadku olejów odpadowych, zaleca się stosowanie 
olejów o wydłużonym okresie ich użytkowania.

11. Oleje odpadowe powinny być selektywnie zbierane w punktach serwisowych, punktach zbierania 
odpadów niebezpiecznych oraz za pośrednictwem firm posiadających stosowne zezwolenia a następnie 
w pierwszej kolejności powinny być poddane procesom regeneracji.

12. Zużyte opony powinny być zbierane przez punkty serwisowe, specjalistyczne punkty gromadzenia 
odpadów oraz przez firmy posiadające stosowne zezwolenia."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kucharski
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