
UCHWAŁA NR RG.0007.199.2017
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór

Na podstawie art. 4 ust 1-2a, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 ) i art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z póź. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 296), po 
zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach.

Rada  Gminy
uchwala: 

§ 1. 

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór, stanowiącym załącznik do uchwały 
nr RG.0007.60.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Kobiór (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2015r. poz. 5105), wprowadza się następujące zmiany:

1) . w § 2, ust 15 otrzymuje brzmienie:

„15. selektywnym zbieraniu odpadów- rozumie się przez to zbieranie określonych rodzajów odpadów do

specjalnie przeznaczonych na nie pojemników lub worków.”;

2) . w § 3, 

a) ust.1, pkt 2,

- lit d) otrzymuje brzmienie:

„d) odpady ulegające biodegradacji, a w tym:

- odpady zielone, tj. skoszona trawa, wygrabione liście, usunięte chwasty, wycięte i rozdrobnione gałęzie 
drzew i krzewów,

- odpady kuchenne.”,

- lit n) otrzymuje brzmienie:

„n) zużyte opony z samochodów osobowych.”.

b) ust.2, otrzymuje brzmienie:

„2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

1) przekazywania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie wymienionych w  ust.1, 
pkt 2, lit. a-g, jednostce wywozowej odbierającej odpady z nieruchomości, zgodnie z

częstotliwością  ustaloną w niniejszym regulaminie,

2) samodzielnego dostarczania do PSZOK-u selektywnie zebranych odpadów posegregowanych

wymienionych w ust.1, pkt.2, lit. h- n.”.

3) . w § 5,  ust 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Naprawy pojazdów samochodowych powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach. 
Dopuszcza się, w obrębie  nieruchomości, dokonywania przez jej mieszkańców doraźnych regulacji, 
konserwacji i drobnych napraw, związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu mechanicznego, jeżeli czynności 
te nie powodują negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym nie stanowią uciążliwości dla właścicieli 
sąsiednich nieruchomości”;
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4) . w § 6

a) ust 1:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) kontenery przeznaczone na odpady budowlano- remontowe, odpady z cmentarza  oraz PSZOK-u, 
o pojemności od KP 4 do KP 10.”,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) pojemniki specjalistyczne na odpady niebezpieczne, usytuowane na terenie PSZOK - u.”.

b) ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Właściciel zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów 
komunalnych, o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów 
z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad oraz utrzymywanie tych pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki muszą spełniać wymagania 
rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości”.

5) . w § 7

a) ust 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Ustala się ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przysługujących miesięcznie 
właścicielom nieruchomości zamieszkałych i przekazywanych w chwili złożenia nowej "deklaracji„ na 
pierwszy miesiąc: 

- 1 worek 120 l z folii LDPE dla zbiórki papieru i makulatury,

- 3 worki 120 l z folii LDPE dla odbioru tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych,

- 1 worek 120 l z folii LDPE dla zbiórki opakowań szklanych,

- 3 worki 120 l z folii LDPE do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji (odpadów zielonych 
i kuchennych); wystawione do odbioru worki z odpadami kuchennymi, właściciel nieruchomości oznaczy 
oznacznikiem samoprzylepnym przekazanym przez Urząd Gminy wraz z harmonogramem wywozu”,

b) po ust 4 dodaje się ust. ust. 4a i 4b o treści:

„4a. Właściciel nieruchomości ma prawo do nabycia każdej ilości worków 120l z folii LDPE 
przeznaczonych do gromadzenia odpadów zielonych z nieruchomości w systemie odpłatnym - jako usługa 
dodatkowa.

4b. Obsługa PSZOK-u przekaże nieodpłatnie worki z folii LDPE w kolorze szarym na popiół, właścicielom 
nieruchomości dogrzewających budynki kominkami na drewno i brykiety  drzewne, którzy nie otrzymali 
pojemników  na popiół 120l  od przedsiębiorstwa odbierającego odpady, w ilości do  4 sztuk  na rok.”.

6) . w § 8, 

a) ust 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) żółty - z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metalu i opakowań 
wielomateriałowych.”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) brązowy - z przeznaczeniem na odpady  biodegradowalne ( zielone i kuchenne).”,

- po pkt 6 dodaje się pkt  pkt 7 i 8 o treści:

„7) szary - przeznaczony do odbioru popiołu z  kominków opalanych drewnem i brykietami drzewnymi,

8) biały -  przeznaczony do odbioru odpadów zielonych w systemie odpłatnym - jako usługa     dodatkowa.”.

b) ust 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów muszą być oznaczone napisami określającymi  rodzaj 
odpadów, na jaki są przeznaczone.; worki na odpady biodegradowalne - kuchenne, wystawione do odbioru 
(kolor brązowy), właściciel nieruchomości oklei oznacznikiem samoprzylepnym przekazanym przez UG 
wraz z  harmonogramem wywozu. Ponadto, worki podlegające odbiorowi, muszą zawierać logo firmy 
realizującej  ich odbiór na terenie  gminy.”.

7) . w § 9, ust 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do PSZOK-u, można przekazywać nieodpłatnie, zebrane w sposób selektywny: meble i odpady 
wielkogabarytowe, okna, odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, papa odpadowa), zużyte opony 
z samochodów osobowych. Odpady te będą odbierane do ilości 1,0 tony na mieszkanie  w budynkach 
wielolokalowych i  1,0 tony na daną nieruchomość (w zabudowie jednorodzinnej) w skali jednego roku”;

8) . w § 11, 

a) ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Właściciel nieruchomości, zobowiązany jest zapewnić dostęp do oznakowanych pojemników i  worków 
LDPE z odpadami segregowanymi, poprzez ich ustawienie w placach gospodarczych przyległych do 
ogrodzenia frontowego nieruchomości i dostępnych od strony drogi (ulicy), lub przez wystawienie na 
pobocze drogi (ulicy), w dniu odbioru ustalonego w planie, w miejscu umożliwiającym  zatrzymanie pojazdu 
obsługi. Nie będą  opróżniane pojemniki i odbierane worki z zebranymi odpadami, „wystawione” w sposób 
nie spełniający tego warunku.

Umieszczanie na stałe pojemników i worków w pasie drogowym, tj. poza granicą własnej       
nieruchomości, jest zabronione.”.

a) ust 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odpady komunalne, powinny być usuwane z częstotliwością:

1) odpady zmieszane:

a) jeden raz w miesiącu,  z budynków jednorodzinnych, 

b) dwa razy w miesiącu - z budynków wielolokalowych,

c) jeden raz w miesiącu z nieruchomości niezamieszkałych.

2) odpady w workach do selektywnej zbiórki z posesji zamieszkałych -  jeden  raz w miesiącu,

3) odpady w pojemnikach do selektywnej zbiorki z posesji niezamieszkałych -jeden raz w miesiącu,

4) odpady  zielone  - jeden raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30  listopada,

5) odpady kuchenne  - jeden raz w miesiącu,

6) popiół paleniskowy i żużel - jeden raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia.”.

9) . w § 13, 

a) ust 1,  otrzymuje brzmienie:

„1. Odpady niebezpieczne, dostarczane przez właścicieli nieruchomości „zamieszkałych” z terenu Kobióra, 
będą   przyjmowane  nieodpłatnie w PSZOK-u.”,

b) ust 3, otrzymuje brzmienie:

„3. Jako podstawowy sposób zagospodarowania odpadów biodegradowalnych i zielonych, zaleca się  ich 
mulczowanie oraz kompostowanie z zachowaniem odległości sytuowania urządzeń, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.”,

c) po ust 3 dodaje się ust. ust. 4 i 5 o treści:

„4. Odpady pochodzące z wycinki i formowania drzew i krzewów na nieruchomościach, nie są objęte 
systemem odbioru w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami, z zastrzeżeniem § 3 ust 1, 
pkt 2, lit d, tiret pierwszy. Ich utylizację właściciel nieruchomości zobowiązany jest rozwiązać we własnym 
zakresie lub poprzez  zlecenie specjalistycznym przedsiębiorstwom wywozowym lub utylizacyjnym.
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5. Dopuszcza się w okresie od 15 października do 15 kwietnia spalanie suchych pozostałości roślinnych poza 
instalacjami i urządzeniami, jeżeli spalanie to nie narusza odrębnych przepisów i nie powoduje zadymiania 
i innych uciążliwości dla sąsiadów.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki
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