
Projekt

z dnia  25 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wasosza nr XIX/133/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. 
i uchwały Rady Miejskiej Wasosza nr XXII/151/2016 z dnia 14 października 2016 r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,(t.j. Dz.U z 2016 
poz. 446.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j.Dz.U. Z 2016 r r. Poz 250 ) Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/133/2016 Rady Miejskiej Wasosza z dnia 28 czerwca 2016 r. ze zmianą 
wprowadzoną uchwałą Rady Miejskiej Wasosza nr XXII/151/2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie 
Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Wąsosz wprowadza się następujące zmiany.

1. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 
nieruchmości poprzez selektywną zbiórkę odpadów w podziale na następujące frakcje odpadów 
komunalnych:

1) papier;

2) szkło;

3) metale

4) tworzywa sztuczne;

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne”.

2. § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie

„Zapewnia się również odbieranie z terenu nieruchomości następujących odpadów 
komunalnych:

- niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne;

- segregowane odpady komunalne (papier, szkło,metal, tworzywa sztuczne odpady ulegające 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów ),

- odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny,”.

3. § 4 ust. 8  otrzymuje brzmienie

„Zapewnia się przyjmowanie przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
następujących odpadów komunalnych;

- papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów

- zużyte baterie i akumulatory,

- meble i odpady wielkogabarytowe,

- przeterminowane leki i chemikalia,
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- zużyte opony,

- odpady budowlane i rozbiorkowe”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie1 odpady zbierane nieselektywnie ( zmieszane ) odbierane są:

1) w mieście Wąsosz – nie rzadziej niż raz w tygodniu

2) w miejscowościach wiejskich – .nie rzadziej niż raz w miesiącu 2 odpady zbierane selektywnie ( papier, 
szkło, metal, tworzywa sztuczne odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym, uwzględnieniem 
bioodpadów), odbierane są:

1) odpady z papieru odbierane są co najmniej 1 raz w miesiącu,

2) odpady szkło odbierane są 1 raz na dwa miesiące;

3) odpady metale i tworzywa sztuczne odbierane są co najmniej 1 raz w miesiącu,

4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów odbierane są co najmniej 
1 raz w miesiącu,

5) odpady wielkogabarytowe odbierane są co najmniej 2 razy w roku;

6) odpady elektryczne i elektroniczne odbierane są co najmniej 2 razy w roku;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane na indywidualne zgłoszenie.

5. W § 8 dodaje się  ust. 4  w brzmieniu:

„W przypadku prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej, oddzielnie gromadzenie 
ścieków bytowychj oraz gnojówki i gnojownicy , którą należy wykorzystywać zgodnie 
z zapisami ustawy o nawozach i nawożeniu.”.

6. § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie

„Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki 
o następujących ujednoliconych kolorach:

1) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe 
z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady metali w tym odpady 
opakowaniowe z metali;

2) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów;

3) NIEBIESKI z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru 
i odpady opakowaniowe z tektury;

4) ZIELONY z przeznaczeniem na odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

5) CZARNY z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie

W związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1289), oraz wejście w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz.U. z 2017.,poz. 19 ) zachodzi potrzeba dokonania
zmian w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz”.

Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Górze.„Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz” stanowi akt prawa
miejscowego.

W związku z czym konieczne jest podjęcie uchwały jak w treści powyżej.

Sp. L.Kroczek
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