
UCHWAŁA NR 193/XXII/2020 
RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 21 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019, poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz po przeprowadzeniu konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 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 
Gminy Konopiska uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 170/XXIII/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska /Dz. U. Woj. Śl. 2016, 
poz. 4005 ze zm./ wprowadza się następujące zmiany: 

1) §2 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, 

2) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

3) nieruchomości – rozumie się przez to nieruchomości, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, 

4) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym mowa 
w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

5) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych 
wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary 
i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych, o których mowa w §7 niniejszego Regulaminu; do odpadów wielkogabarytowych 
nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów, 

6) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy 
o odpadach, 

7) bioodpadach – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach, 

8) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących 
z remontów i innych robót budowlanych, 

9) odpadach opakowaniowych wielomateriałowych – rozumie się przez to odpady, o których mowa 
w art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi, 

10) zużytych bateriach i akumulatorach – rozumie się przez nie baterie i akumulatory, o których mowa 
w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, 

11) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – rozumie się przez to sprzęt, o którym mowa 
w art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

12) nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy, 

13) zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy, 

14) zbieraniu odpadów – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt. 34 ustawy o odpadach, 
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15) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 ust. 17  ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 

16) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy 
z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 

17) operatorze – rozumie się przez to firmę świadczącą usługę odbioru odpadów komunalnych 
posiadającą wymagane prawem zezwolenia wyłonioną przez gminę w drodze przetargu.”; 

2) §3 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez: 

1) zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów 
komunalnych: 

a) papier, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) szkło, 

e) odpady opakowanie wielomateriałowe, 

f) bioodpady 

g) popiołów i żużli paleniskowych w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, 

2) zagospodarowanie bioodpadów w miarę możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie, 

3) zbieranie na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych: 

a) odpady niebezpieczne, 

b) przeterminowane leki i chemikalia, 

c) odpady niekwalifikujące 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, 

d) zużyte baterie i akumulatory, 

e) zużyte opony, 

f) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

g) odpady tekstyliów i odzieży, 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

4) dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnymi i budynkiem 
wielolokalowym, na których zamieszkują mieszkańcy, gmina Konopiska organizuje odbieranie 
odpadów komunalnych wymienionych w pkt. 1) i pkt. 3) ppkt. h) i i) bezpośrednio sprzed 
nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych oraz przyjmowanie 
odpadów wymienionych w pkt. 1 ppkt a)-f) i pkt. 3) przez punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, 

5) gromadzenie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie 
nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy i przygotowanie do ich usunięcia w terminach 
określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych bądź samodzielne ich dostarczanie do 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

6) przekazanie odpadów wymienionych w pkt 1) lit. a)-f) oraz w pkt. 3) powstających na nieruchomości 
na której nie zamieszkują mieszkańcy, podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, 
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7) bioodpady mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na własne 
potrzeby przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na 
których zamieszkują mieszkańcy lub zbierane w worki przystosowane do tego celu i odbierane przez 
operatora zgodnie z harmonogramem, 

8) bioodpady nie będą odbierane przez operatora od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym, na których zamieszkują mieszkańcy kompostujący bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych i korzystających z częściowego 
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”; 

3) §7 ust. 1 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy: 

1) w pojemniki służące do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, 
z uwzględnieniem zasad wymienionych w ust. 4 pkt. 1- 4, 

2) w worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie tj. papier, szkło, 
bioodpady, zbierane łącznie metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
z uwzględnieniem zasad wymienionych w ust. 3 pkt. 5, 

3) w pojemniki służące do gromadzenia popiołu i żużli paleniskowych z uwzględnieniem zasad 
wymienionych w ust. 3 pkt 4.”; 

4) §7 ust. 3 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„3. Na terenie gminy odpady komunalne powinno zbierać się w: 

1) koszach ulicznych o pojemności co najmniej 20 l, 

2) koszach ustawianych w miejscach publicznych (nie będące koszami ulicznymi) o pojemności co 
najmniej 20 l, 

3) pojemnikach (kubłach) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności 120 l - 
1100 l, 

4) pojemnikach na popiół i żużle paleniskowe o pojemności 240 l, 

5) przezroczystych workach polietylenowych PE-HD lub pojemnikach na odpady zbierane selektywnie 
o pojemności 120 l, w następującej kolorystyce: 

a) niebieski, oznaczony napisem „Papier” - z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady 
opakowaniowe z papieru i 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 odpady metali, 
w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 
tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

d) brązowy, oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na bioodpady, 

6) pojemnikach na odpady zbierane selektywnie dla nieruchomości zabudowanych budynkiem 
wielolokalowym o pojemności 1100 l dla każdej frakcji odpadów tj. papier, szkło, bioodpady, zbierane 
łącznie: metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz popiół i żużli 
paleniskowych. Pojemniki powinny być oznaczone odpowiednim napisem – „Papier, „Szkło, „Bio, 
„Metale i tworzywa sztuczne, oraz „Popiół zgodnie z ich przeznaczeniem.”; 

5) w §7 ust. 4 załącznika do uchwały wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„4. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach (kubłach) 
o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:”; 

6) §7 ust. 4 pkt 1)-4) załącznika do uchwały otrzymują brzmienie: 
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„1) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na której zamieszkują 1 i 2 
osoby – 120 l, 

2) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na której zamieszkuje od 
3 do 5 osób – 240 l, 

3) dla nieruchomości  zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na której zamieszkuje 
6 i więcej osób – 360 l., 

4) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym na której zamieszkuje do 20 osób – 
1100 l przyjmując na każde następne 10 osób pojemnik o pojemności 1100 l,”; 

7) §7 ust. 5 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący sposób: 

1) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na której zamieszkują 
mieszkańcy do worków, o których mowa w ust. 3 pkt 5 oraz do pojemników o których mowa 
w ust. 3 pkt. 4, 

2) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym na której zamieszkują mieszkańcy do 
pojemników o którym mowa w ust. 3 pkt 6, 

3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do worków 
lub pojemników o których mowa w ust. 3 pkt 5)  lub do pojemników, o których mowa w ust. 3 pkt. 6.”; 

8) § 8  załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„1. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422), na równej 
nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania: 

1) pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym poprzez: 

a) umieszczanie w pojemnikach określonego koloru lub oznaczonych napisami wyłącznie odpadów do 
nich przeznaczonych, 

b) poddawanie pojemników myciu i dezynfekcji w przypadku takiej potrzeby, 

c) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego umożliwiającego odbiór pojemników poprzez 
system załadowczy, 

d) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed 
dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych. 

2) w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów obejmującym 
zapewnienie, aby miejsca te wolne były od ocieków, odpadów zalegających na posadzce luzem lub 
w workach nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów albo w innym miejscu poza pojemnikami, 
workami poprzez: 

a) usuwanie odpadów leżących wokół pojemników, worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych, 

b) zapewnienie swobodnego dostępu do każdego pojemnika, worka, 

c) wykluczenie możliwości ugrzęźnięcia pojemników, worków w błocie lub śniegu.”; 

9) §10 ust. 1-3 załącznika do uchwały otrzymują brzmienie: 

„1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz selektywnie zbierane bioodpady należy usuwać 
w następujący sposób i zgodnie z następującą częstotliwością: 

1) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – nie rzadziej niż jeden 
raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu 
w okresie od listopada do marca w sposób określony w §3 ust. 1 pkt. 5), 
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2) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień 
w okresie od kwietnia do października oraz nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 
listopada do marca w sposób określony w §3 ust. 1 pkt. 5) 

3) dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne –co 
najmniej jeden raz na miesiąc w sposób określony w §3 ust. 1 pkt. 6). 

2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki należy usuwać w następujący sposób i  
zgodnie z następującą częstotliwością: 

1) papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe: 

a) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – nie rzadziej niż jeden 
raz w miesiącu w sposób określony w §3 ust. 1 pkt. 5) 

b) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym – nie rzadziej niż jeden raz na dwa 
tygodnie w sposób określony w §3 ust. 1 pkt. 5) 

c) dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – co 
najmniej jeden raz w miesiącu w sposób określony w §3 ust. 1 pkt. 6). 

2) popiół i żużel paleniskowy: 

a) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – w okresie od 
października do kwietnia nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a w okresie od maja do września 
nie rzadziej niż jeden raz dla całego okresu w sposób określony w §3 ust. 1 pkt. 5), 

b) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym – w okresie od października do 
kwietnia nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie od maja do września nie rzadziej niż 
jeden raz dla całego okresu w sposób określony w §3 ust. 1 pkt. 5). 

3. Odpady komunalne wymienione w §3 ust. 1 pkt3) należy usuwać z nieruchomości z następującą 
częstotliwością: 

1) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące 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, zużyte baterie i akumulatory: 

a) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i wielolokalowym 
w terminie miesiąca od daty powstania lub wytworzenia odpadu do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych; 

b) dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – co 
najmniej jeden raz na miesiąc w sposób określony w §3 ust. 1 pkt. 6) 

2) zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe: 

a) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i wielolokalowym 
w terminie roku od daty powstania lub wytworzenia odpadu do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych; 

b) dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – co 
najmniej jeden raz w roku w sposób określony w §3 ust. 1 pkt. 6).”; 

10) dodaje się Rozdział 9 w brzmieniu: 

„Rozdział 9. 
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkiem 
jednorodzinnym oraz zwolnień właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku 

posiadania pojemnika lub worka na te odpady 

§ 21. 1. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi można 
bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostować w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby. 
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2. Bioodpady stanowiące odpady komunalne należy kompostować w kompostownikach 
przydomowych lub pryzmach gotowych zakupionych w sklepach lub wykonywanych własnoręcznie, 
otwartych lub zamkniętych zapewniając dostęp powietrza do kompostowanej masy. 

3. Przy wyborze miejsca na kompostownik należy zachować odległość zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4. Prowadzenie kompostowania nie może powodować uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości. 

5. Zwalnia się właścicieli kompostujących bioodpady w kompostownikach z obowiązku posiadania 
worka na te odpady.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska 

 
 

Edward Bałdyga 
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