
UCHWAŁA NR IX/94/19
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia  7 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wierzbinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości  i  porządku w gminach (tj.  Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  2010)   po zasięgnięciu opinii  Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie,

Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale nr XIV/140/16 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek, zmienionej uchwałą nr XXIX/264/17 Rady
Gminy Wierzbinek w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Wierzbinek, dokonuje się następujących zmian:

1) Zmienia się treść § 4 ust. 1, który otrzymuje brzmienie :
"§  4. 1. Na  terenie  Gminy  Wierzbinek  prowadzone  jest  selektywnie  zbieranie  i  odbieranie

następujących rodzajów odpadów:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) zebrane w sposób selektywny:

a) popioły, żużle i pyły z kotłów domowych,
b) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
c) szkło i opakowania szklane,
d) papier i tektura,
e) bioodpady stanowiące odpady komunalne.

3) pozostałe, zebrane w sposób selektywny odpady komunalne, w szczególności:
a) zużyte baterie i akumulatory,
b) przeterminowane leki i chemikalia,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) zużyte opony,
f) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
g) drewno, w tym opakowania z drewna,
h) styropian,
i) odzież i tekstylia, w tym opakowania z tekstyliów,
j) niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwach 
domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
k) odpady niebezpieczne, takie jak: farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 
żywice, kwasy i alkalia, rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, oleje i tłuszcze, 
detergenty, środki ochrony roślin, drewno zawierające substancje niebezpieczne, lampy 
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć ( w tym termometry), urządzenia zawierające
freony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, leki, baterie i akumulatory, 
opakowania z metali - puste pojemniki ciśnieniowe, opakowania zawierające pozostałości  
substancji niebezpiecznych."

2) Po § 13 dodaje się nowy Rozdział 3a, o następującym brzmieniu:
"Rozdział 3a

Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§  13a.1.  Miejsca  gromadzenie  odpadów  komunalnych  należy  utrzymywać  w  stanie  czystości  
poprzez ich zamiatanie i sprzątanie.
2.  Miejsca  gromadzenia  odpadów  komunalnych  powinny  być  zabezpieczone  przed  
rozprzestrzenianiem się odpadów i zalewaniem odpadów przez wody opadowe."



3) Zmienia się  treść § 14, który otrzymuje brzmienie:
"§  14  1.  Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do  pozbywania  się  odpadów  komunalnych
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich  
pojemnikach (w tym workach przeznaczonych na frakcje selektywnie zebrane), w celu odebrania  
ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
3.  Pozbywanie się niesegregowanych (zmieszanych) odpady komunalne z terenu nieruchomości  
odbywa się z następującą częstotliwością:

1) z zabudowy jednorodzinnej:
a) w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

2) z budynków wielolokalowych:
a) w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na tydzień,
b) ) w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

4.   Pozbywanie  się  selektywnie  gromadzonych  bioodpadów  stanowiących  odpady  komunalne  
odbywa się z następującą częstotliwością:

1) z zabudowy jednorodzinnej:
a) w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

2) z budynków wielolokalowych:
a) w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na tydzień;
b) w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

5. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowych 
kompostownikach  przez  właścicieli  nieruchomości  w  zabudowie  jednorodzinnej.  Proces
kompostowania może być prowadzony na pryzmie kompostowej lub w pojemniku.
6.  Pozbywanie się selektywnie gromadzonych popiołów, żużli i pyłów z kotłów domowych odbywa 
się z następującą częstotliwością:

1) w miesiącach maj - wrzesień - jeden raz w miesiącu czerwcu oraz jeden raz w miesiącu 
sierpniu,
2) w miesiącach październik - kwiecień - jeden raz w miesiącu.

7. Pozbywanie się selektywnie gromadzonych frakcji: tworzyw sztucznych,  metali  i  odpadów  
wielomateriałowych, szkła i opakowań szklanych, papieru i tektury odbywa się z częstotliwością  co 
najmniej jeden raz w miesiącu.
8. Selektywnie zebrane odpady wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2) można również przekazywać do  
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
9. Selektywnie zebrane odpady wymienione w § 4 ust. 1 pkt 3) należy przekazywać na bieżąco do 
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przy czym ustala się częstotliwość  
pozbywania się tych odpadów na co najmniej jeden raz w roku.
10. Opróżnianie pojemników znajdujących się na terenie nieruchomości na których znajdują się  
obiekty służące do użytku publicznego następuje co najmniej raz na dwa tygodnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.

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

     Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                        

/Elżbieta Walicka/      



Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR  IX/94/19

RADY GMINY WIERZBINEK
z dnia  7 listopada   2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wierzbinek

Rada  Gminy  Wierzbinek  postanowiła  podjąć  uchwałę  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana ta jest konsekwencją wejścia w życie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta
zmienia  m.in.  obligatoryjną  częstotliwość  odbioru  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów
komunalnych  oraz  bioodpadów  stanowiących  odpady  komunalne  oraz  zakres  odpadów
przyjmowanych  na  przez  punkty  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych.  W  związku
z powyższym należało podjąć uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek, w celu dostosowania
aktu prawa miejscowego do obowiązujących przepisów prawa.

Przed podjęciem uchwały zwrócono się, zgodnie z wymogami prawnymi, do Państwowego
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Koninie  o  opinię.  Państwowy  Powiatowy  Inspektor
Sanitarny w Koninie pismem nr ON.HK-0700-37/19 wyraził opinię, iż Rada Gminy Wierzbinek
podejmując  uchwałę  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania  czystości  i
porządku  na  terenie  Gminy  Wierzbinek,  winna  ustanowić  częstotliwość  zbierania  odpadów
ulegających biodegradacji z budynków jednorodzinnych i wielolokalowych w okresie od listopada
do marca z częstotliwością 2 razy w miesiącu. Rada Gminy Wierzbinek po zapoznaniu się z opinią
postanowiła  wskazań PPIS nie  uwzględnić,  gdyż ustalona częstotliwość jest  zgodna z zapisami
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a ze względu na wiejski charakter gminy jest
ona wystarczająca dla prawidłowej gospodarki odpadami.


