
UCHWAŁA NR XXIII/138/2020 
RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/116/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 marca 2020 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilica 

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica, zgodnie z uchwałą Nr V/29/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 
31 stycznia 2019 r., oraz konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/289/2010 Rady Miasta 
i Gminy w Pilicy z dnia 28 października 2010 r., z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Rada Miasta i Gminy w Pilicy 
uchwala co następuje: 

§ 1.  

W § 4 uchwały Nr XX/116/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilica wyrazy „i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2020 r.” zastępuje się wyrazami: „i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.” 

§ 2.  

W załączniku do uchwały Nr XX/116/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 marca 2020 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilica dokonuje 
się następujących zmian: 

1. § 6 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego 
śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.”. 

2. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego 
wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia 
wody lub gleby, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny 
z odpowiednimi przepisami szczególnymi.”. 

3. § 8 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

”przezroczystych workach polietylenowych PE-HD na odpady zbierane selektywnie, o pojemności co 
najmniej 120 l, w następującej kolorystyce: 

a) niebieski, oznaczony napisem „Papier” - z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe 
z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury, 

b) zielony, oznaczony napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

c) żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, w tym 
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz metale, w tym 
odpady opakowaniowe z metali, 

d) brązowy, oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym  
bioodpady,” 

4. § 8 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
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„pojemniki na odpady zbierane selektywnie dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej o pojemności 
1100 l dla każdej frakcji odpadów o odpowiedniej kolorystyce i oznakowaniu  tj. niebieski - oznaczony 
napisem „Papier” - z przeznaczeniem na papier w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru oraz 
odpady opakowaniowe z tektury; zielony - oznaczony napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło w tym 
odpady opakowaniowe ze szkła; żółty - oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - 
z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe oraz metale, w tym odpady opakowaniowe z metali; brązowy -  
oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady.”. 

5. W § 8 ust. 6 uchyla się pkt 3. 

6. W § 11 ust. 1 uchyla się  pkt. 3 i 4. 

7. W § 11 ust. 2 pkt 1 uchyla się ppkt c, e, f. 

8. W § 11 ust. 2 uchyla się pkt 7. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§ 4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Pilica 

 
 

Barbara Przybylik 
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Uzasadnienie

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia
wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) zobowiązującego organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego do określenia:

1.wymagań w zakresie:

a)selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,

b)selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które
zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: 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, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz
odpadów tekstyliów i odzieży,

c)uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,

d)mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2.rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych, 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 i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

5.innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

6.obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7.wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8.wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Zmiany zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilica
przyjętego uchwałą Nr XX/116/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 marca 2020r. spowodowane
są zmianą ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw, ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DZ. U. 2020 r. poz. 875). Zmiana
ta dotyczy m in. przesunięcia terminu wprowadzenia nowelizacji ustaw, o których mowa
w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw, do dnia 31 grudnia 2020 r.

Regulamin jest aktem prawa miejscowego, projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
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