UCHWAŁA NR V/7/19
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO "ZGPD-7"
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1, w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 4 w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz
§ 6 ust. 1 pkt 13 statutu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr
101, poz.1610 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” Nr XII/7/16 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” (Dz. Urz. Woj.
Doln. z dnia 17.10.2018 r. poz. 5053).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku
Jarosław Węgłowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z § 6 ust. 1 pkt 13 statutu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego
„ZGPD-7” do kompetencji Zgromadzenia Związku należy stanowienie uchwał, w tym aktów prawa miejscowego
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zapisy regulaminu dostosowuje się do ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1579). Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego dotyczące: 1) wymagań w zakresie: a) selektywnego zbierania
i odbierania odpadów komunalnych, w tym: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych i bioodpadów, b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych
prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym: odpadów wymienionych w lit.
a, odpadów niebezpiecznych, 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,
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 2) rodzaju i minimalnej
pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: a) średniej ilości odpadów
komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, b) liczby osób korzystających
z tych pojemników lub worków; 3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc
gromadzenia odpadów; 4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości;
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Ponadto, zgodnie z art. 4. ust. 2a,
regulamin może zawierać postanowienia dotyczące: zbierania odpadów stanowiących części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów stanowiących
odpady komunalne; kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz
w kwestii zwolnienia właścicieli takich nieruchomości, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady
oraz uznania, że odpady objęte obowiązkiem selektywnego zbierania, są zbierane w sposób selektywny.W
pozostałym zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zastosowanie
mają odpowiednie uchwały rad gmin członkowskich Związku. Założony w projekcie zakres i sposób prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów: papieru , metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych
wielomateriałowych, bioodpadów, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon
oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, został określony tak, aby przy możliwie najmniejszych kosztach
stworzyć warunki do prowadzenia jej w sposób efektywny, zgodny z wymaganiami przepisów prawa oraz
wygodny dla mieszkańców. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt
uchwały został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie.
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Załącznik do Uchwały Nr V/7/19
Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego
"ZGPD-7"
z dnia 12 grudnia 2019 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD7”
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
położonych w granicach administracyjnych następujących gmin członków Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”: miejskiej Dzierżoniów, Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce i Niemcza, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania
i niezamieszkałych obejmujących:

czystości

i porządku

na

terenie

nieruchomości

zamieszkałych

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz bioodpadów,
b) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, w tym: odpadów wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, 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, zużytych
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości;
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
2. W pozostałym zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy zastosowanie mają odpowiednie uchwały rad gmin
członkowskich Związku.
3. W przypadku prowadzenia na terenie nieruchomości działalności gospodarczej, w wyniku której powstają
odpady inne niż komunalne, do zbierania, gromadzenia, pozbywania się tych odpadów z terenu nieruchomości oraz
ich zagospodarowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Związku – należy przez to rozumieć Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”;
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.);
3) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz.
19 ze zm.).
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Na terenie Związku właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez selektywne gromadzenie następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) papieru;
2) szkła bezbarwnego;
3) szkła kolorowego;
4) metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;
5) bioodpadów;
6) zużytych baterii i akumulatorów;
7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
9) zużytych opon;
10) odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów (zielonych);
11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
12) przeterminowanych i zbędnych leków;
13) odpadów niebezpiecznych i chemikaliów;
14) 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.
§ 4. Na terenie Związku selektywne zbieranie odpadów komunalnych: papieru, szkła bezbarwnego
i kolorowego, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i bioodpadów należy prowadzić
systemem:
1) indywidualnym, opartym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu
workach foliowych lub pojemnikach przeznaczonych dla jednej nieruchomości;
2) zbiorowym, opartym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w pojemnikach przeznaczonych dla
kilku nieruchomości.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania czystości i porządku na terenie
nieruchomości, poprzez:
1) zbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości i gromadzenie ich w pojemnikach
i workach, przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych do obsługi tej nieruchomości,
spełniających wymagania regulaminu, o których mowa w rozdziale 3;
2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie określonym w regulaminie.
2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, wyposażeni w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów
komunalnych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, są zobowiązani do:
1) dbania o stan techniczny pojemników;
2) dbania o nieprzedostawanie się odpadów poza pojemnik;
3) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed dostaniem
się do ich wnętrza wód opadowych.
3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do wyposażania nieruchomości w odpowiednie
pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych opisane w rozdziale 3 oraz utrzymanie tych
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, a w szczególności poprzez:
1) dbania o stan techniczny pojemników;
2) dbanie o nieprzedostawanie się odpadów poza pojemnik;
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3) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed dostaniem
się do ich wnętrza wód opadowych.
4. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić poddanie pojemnika
czyszczeniu co najmniej raz do roku.
5. W celu utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów należy
zapewnić aby odpady nie zalegały luzem lub w workach nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów. Miejsca
gromadzenia odpadów powinny być utrzymywane w stanie umożliwiającym swobodny dostęp do każdego
pojemnika.
§ 6. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Związku, w zakresie selektywnej
zbiórki należy:
1) w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnego zbierania papieru gromadzić: papier, karton
i tekturę;
2) w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnego zbierania szkła bezbarwnego gromadzić:
bezbarwne szklane butelki i słoiki po produktach innych niż niebezpieczne;
3) w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnego zbierania szkła kolorowego gromadzić: kolorowe
szklane butelki i słoiki po produktach innych niż niebezpieczne;
4) w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnego zbierania metali i tworzyw sztucznych gromadzić:
opakowania z metali i drobny złom; tworzywa sztuczne, opakowania, torby i folie z tworzyw sztucznych oraz
opakowania wielomateriałowe, po produktach innych niż niebezpieczne;
5) w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania bioodpadów gromadzić: odpady kuchenne
pochodzenia roślinnego o stałej konsystencji;
6) w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych umieszczać wyłącznie
odpady niepodlegające selektywnemu gromadzeniu oraz przekazywaniu do punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
Rozdział 3.
Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
§ 7. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w sprawnych i szczelnych pojemnikach do gromadzenia odpadów
komunalnych, posiadających zamykane otwory wrzutowe i przystosowanych do opróżniania przez pojazdy
specjalistyczne.
2. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych powinny być o pojemnościach od 0,05 m3
do 1,1 m3. Dopuszcza się stosowanie pojemników kontenerowych o pojemnościach od 1,1 m3 do 10,0 m3 tylko
w przypadku, gdy ze względu na ilość gromadzonych odpadów i ukształtowanie nieruchomości nie ma możliwości
zastosowania pojemników o mniejszej pojemności.
3. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów w systemie indywidualnym, o którym mowa w § 4 pkt 1,
nie mogą być mniejsze niż 0,05 m3. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów w systemie zbiorczym,
o którym mowa w § 4 pkt 2, nie mogą być mniejsze niż 0,11 m3.
4. W zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej oraz w budynkach wielorodzinnych, w których liczba
lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie cztery, dopuszcza się stosowanie worków foliowych o pojemności 50 l –
120 l do selektywnej zbiórki odpadów udostępnionych przez podmiot odbierający odpady.
5. Pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów muszą odpowiadać wymogom
rozporządzenia.
6. Pojemniki do gromadzenia odpadów budowlanych powinny być o pojemności od 1,0 m3do 10,0 m3
i nie muszą posiadać zamykanych otworów wrzutowych.
7. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych zmieszanych, oprócz pojemników
o których mowa w ust. 2, mogą być używane worki.
§ 8. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać na terenie nieruchomości, w miejscach
łatwo dostępnych zarówno dla użytkownika jak i dla podmiotu odbierającego odpady komunalne, w sposób
niepowodujący uciążliwości dla osób trzecich.
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2. Jeżeli zabudowa istniejącej nieruchomości lub brak możliwości dojazdu do nieruchomości, uniemożliwia
ustawienie pojemników i worków z wysegregowanymi odpadami zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1,
dopuszcza się ustawienie pojemników i worków na terenie innej nieruchomości.
3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący
odpady wymienione w § 3 pkt 5 i 10 powstałe na terenie nieruchomości, w kompostowniku przydomowym,
wyposażają nieruchomość w kompostownik we własnym zakresie.
4. Wymaga się, aby właściciel nieruchomości o którym mowa w ust. 3, korzystał z kompostownika przez cały
rok, poprzez kompostowanie w nim wszystkich odpadów, o których mowa w § 3 pkt 5 i 10 powstających na terenie
nieruchomości oraz aby kompost, powstały z bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym, był wykorzystany na własne cele.
§ 9. 1. Ilość i wielkość pojemników na odpady komunalne musi być tak dobrana, aby uniemożliwiać zbieranie
odpadów poza pojemnikami: łączna pojemność pojemników na odpady komunalne zmieszane przy założeniu
odbioru odpadów raz w tygodniu powinna być dobrana przy zastosowaniu niżej wymienionych wartości:
1) dla gospodarstw mieszkalnych - co najmniej 25 litrów na osobę;
2) dla hoteli, internatów, szpitali - co najmniej 10 litrów na jedno łóżko;
3) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków - co najmniej 3 litry na osobę;
4) dla placówek handlowych - co najmniej 10 litrów na jednego zatrudnionego pracownika;
5) dla zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych - co najmniej 10 litrów na jednego zatrudnionego
pracownika;
6) dla stałych punktów gastronomicznych - co najmniej 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla cmentarzy - co najmniej 2 litry na jedno miejsce pochówku;
8) dla ogrodów działkowych - co najmniej 3 litrów na każdą użytkowaną działkę w okresie od 1 kwietnia do
31 października;
9) dla obiektów użyteczności publicznej - co najmniej 10 litrów na jednego zatrudnionego pracownika.
2. Przy odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych częściej niż raz w tygodniu dopuszcza się stosowanie
pojemników o łącznej objętości mniejszej niż określone w ust. 1 lecz dobór ilości i objętości pojemników na
nieruchomości oraz częstotliwość odbioru powinna spełniać wymóg zabezpieczenia objętości określonej w ust. 1,
w przeliczeniu na jeden tydzień.
3. W wypadku stosowania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych segregowanych, które
obsługują więcej niż jedną nieruchomość, pojemność jak i ilość pojemników musi być dobrana w zależności od
ilości obsługiwanych mieszkańców.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych w sposób
systematyczny, zapewniający należyte utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
objętych przez Związek systemem odbierania odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać pojemnikach do gromadzenia odpadów zmieszanych;
2) papier i tekturę należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania papieru lub
przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe należy umieszczać w pojemnikach lub workach do
selektywnego zbierania metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych lub przekazywać do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) opakowania ze szkła należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania szkła lub
przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Id: YXNTW-LUCYK-POXPI-SFQGX-LDNUL. Podpisany

Strona 6

5) bioodpady, z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 3 pkt 10, należy umieszczać w pojemnikach do
selektywnego zbierania bioodpadów lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
6) odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów (zielone) należy
przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
7) przeterminowane leki należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Dopuszcza się umieszczanie przeterminowanych leków w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach na terenie
Związku;
8) odpady niebezpieczne i chemikalia z gospodarstw domowych, w tym: resztki farb, lakierów, klejów, żywic,
środków do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalników, środków czyszczących, substancji do
wywabiania plam, zbiorników po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji
i dezynsekcji, środków ochrony roślin, opakowań po chemikaliach oraz innych odpadów niebezpiecznych
z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
9) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie lub zużyte
akumulatory, na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Dopuszcza się umieszczanie zużytych baterii w pojemnikach zlokalizowanych w budynkach
użyteczności publicznej na terenie Związku;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych lub umieszczać w pojemnikach z których zostaną odebrane przez podmiot odbierający odpady,
na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt, na
zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
13) zużyte opony z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym należy przekazywać do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
15) odpady wymienione w pkt 11-13 można umieszczać w miejscach gromadzenia odpadów na terenie
nieruchomości, w terminach wynikających z harmonogramu zamieszczonego na stronie Związku, jednak
nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym ich odbiór, skąd zostaną odebrane przez podmiot odbierającemu
odpady na podstawie umowy zawartej ze Związkiem;
16) odpady tekstyliów i odzieży można umieszczać w pojemnikach na odzież używaną;
17) dopuszcza się zagospodarowanie odpadów, o których mowa w pkt 5 i 6 w sposób określony w § 13.
3. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w pojemnikach do gromadzenia odpadów zmieszanych
z których zostaną odebrane przez podmiot, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór
odpadów komunalnych;
2) papier i tekturę należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania papieru z których
zostaną odebrane przez podmiot, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór odpadów
komunalnych. Dopuszcza się przekazywanie papieru do punktów gromadzenia odpadów prowadzonych przez
podmiot, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych;
3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe należy umieszczać w pojemnikach lub workach do
selektywnego zbierania metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych z których zostaną
odebrane przez podmiot, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór odpadów
komunalnych. Dopuszcza się przekazywanie metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych do
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punktów gromadzenia odpadów prowadzonych przez podmiot, z którym właściciel nieruchomości ma
podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych;
4) opakowania ze szkła należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania opakowań ze
szkła z których zostaną odebrane przez podmiot, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na
odbiór odpadów komunalnych. Dopuszcza się przekazywanie opakowań ze szkła do punktów gromadzenia
odpadów prowadzonych przez podmiot, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór
odpadów komunalnych;
5) bioodpady, z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 3 pkt 10, należy
selektywnego zbierania bioodpadów z których zostaną odebrane przez
nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych.
bioodpadów do punktów gromadzenia odpadów prowadzonych przez
nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych;

umieszczać w pojemnikach do
podmiot, z którym właściciel
Dopuszcza się przekazywanie
podmiot, z którym właściciel

6) odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy
(zielone) należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania bioodpadów z których
zostaną odebrane przez podmiot, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór odpadów
komunalnych. Dopuszcza się przekazywanie odpadów stanowiących części roślin do punktów gromadzenia
odpadów prowadzonych przez podmiot, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór
odpadów komunalnych;
7) przeterminowane leki należy przekazywać podmiotowi z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną
umowę na odbiór odpadów komunalnych. Dopuszcza się przekazywanie leków do punktów gromadzenia
odpadów prowadzonych przez podmiot, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór
odpadów komunalnych;
8) odpady komunalne niebezpieczne takie jak: środki chemiczne, farby, rozpuszczalniki itp., należy przekazywać
podmiotowi z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych.
Dopuszcza się przekazywanie odpadów niebezpiecznych do punktów gromadzenia odpadów prowadzonych
przez podmiot, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych;
9) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory na
zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktów gromadzenia odpadów prowadzonych przez
podmiot, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w pojemnikach z których zostaną odebrane przez
podmiot odbierający odpady, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości. Dopuszcza się
przekazywanie odpadów budowlanych do punktów gromadzenia odpadów prowadzonych przez podmiot,
z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt, na
zasadach określonych odrębnymi przepisami lub przekazywać do punktów gromadzenia odpadów
prowadzonych przez podmiot, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór odpadów
komunalnych;
12) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady
komunalne lub przekazać do punktów gromadzenia odpadów prowadzonych przez podmiot, z którym
właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych;
13) odpady tekstyliów i odzieży można umieszczać w pojemnikach na odzież używaną;
14) dopuszcza się zagospodarowanie odpadów, o których mowa w pkt 5 i 6 w sposób określony w § 13.
§ 11. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się przez właściciela nieruchomości odpadów
komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane – nie rzadziej niż raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do przepełniania
pojemników, w których są zbierane;
2) odpady komunalne segregowane: papier, szkło – nie rzadziej niż raz w miesiącu, nie dopuszczając jednak do
przepełniania pojemników lub worków, w których są zbierane;
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3) odpady komunalne segregowane: metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż
dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od
listopada do marca nie dopuszczając jednak do przepełniania pojemników lub worków, w których są zbierane;
4) bioodpady – nie rzadziej niż raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do przepełniania pojemników, w których
są zbierane;
5) przeterminowane leki – według potrzeb właścicieli nieruchomości;
6) odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych– według potrzeb właścicieli nieruchomości;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny– według potrzeb właścicieli nieruchomości;
8) zużyte baterie i akumulatory – według potrzeb właścicieli nieruchomości;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe – według potrzeb właścicieli nieruchomości;
10) odpady zielone – według potrzeb właścicieli nieruchomości;
11) zużyte opony– według potrzeb właścicieli nieruchomości;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe – niezwłocznie po zapełnieniu kontenera.
§ 12. 1. Uznaje się, ze odpady, o których mowa w § 3 pkt 1-6 i 10 – 14, są zbierane w sposób selektywny, gdy
znajdują się one w odpowiednich pojemnikach lub workach, o których mowa w § 6, przeznaczonych na daną
frakcję lub są przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z zapisami
§ 10 ust. 2 pkt 2 – 10 i 14 oraz ust. 3 pkt. 2-12, bez zanieczyszczeń innymi odpadami, a w przypadku posiadania
kompostownika - jest on wykorzystywany zgodnie z § 8 ust. 4.
2. Uznaje się, że odpady, o których mowa w § 3 pkt 7-9 są zebrane w sposób selektywny, gdy w miejscu ich
gromadzenia, są one pozostawione nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym ich odbiór, zgodnie
z harmonogramem zamieszczonym na stronie Związku; w sposób uporządkowany, pozwalający na odebranie ich
przez podmiot odbierający odpady, wg poszczególnych frakcji bez konieczności wykonania dodatkowych
czynności rozdzielających te odpady lub są przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, zgodnie z zapisami § 10 ust. 2 pkt 11-13.
Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13. Właściciele nieruchomości mogą we własnym zakresie i na własne potrzeby zagospodarować odpady
ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach lub
biogazowniach rolniczych.
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