UCHWAŁA NR 217/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 185/20 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zgorzelec”.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.). oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu, Rada Gminy Zgorzelec uchwala:
Rada Gminy Zgorzelec uchwala:
§ 1.
W załączniku do uchwały nr 185/20 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie
"Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zgorzelec", wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 3 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: "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 igły i strzykawki,",
2) w § 3 ust. 1 dodaje się pkt 14 w brzmieniu: „odpady niebezpieczne.”,
3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Posegregowane odpady wymienione w ust. 1 pkt od 1 do 3 właściciele
nieruchomości mają obowiązek gromadzić w odpowiednich workach lub pojemnikach typu dzwon na
terenie nieruchomości lub dostarczać do pojemników zlokalizowanych w miejscach publicznych lub do
punktów selektywnego zbierania odpadów, utworzonych przez gminę.”,
4) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Właściciele nieruchomości mają obowiązek dostarczać posegregowane
odpady wymienione w ust. 1 pkt od 6 do 10 oraz pkt 14 do punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, utworzonych przez gminę.”,
5) § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub czasowo gromadzić w odrębnych kontenerach na
nieruchomości w porozumieniu z gminą.",
6) § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "Właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczać 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 igły i strzykawki w specjalnych pojemnikach jednorazowego użycia, bezpłatnie
udostępnianych przez gminę i apteki zlokalizowane na terenie gminy, które po napełnieniu i trwałym
zamknięciu należy wrzucać do worków lub pojemników przeznaczonych na tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe lub dostarczać do punktów selektywnego zbierania odpadów, utworzonych
przez gminę.",
7) w § 6 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć
nieruchomość w pojemnik koloru brązowego oznaczony napisem „bio” przeznaczony do zbierania
odpadów ulegających biodegradacji, o pojemności nie mniejszej niż 120 l, przy uwzględnieniu § 19.”,
8) w § 6 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć
nieruchomość w pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 2500 l lub worki o pojemności nie mniejszej niż
120 l do zbiórki odpadów opakowaniowych:
- z papieru; koloru niebieskiego, oznaczone napisem „papier”,
- z metalu; tworzywa sztucznego, oraz wielomateriałowych, koloru żółtego, oznaczone napisem „metale
i tworzywa sztuczne”,
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- ze szkła; koloru zielonego, oznaczone napisem „szkło”.”,
9) w § 9 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Miejsca gromadzenia odpadów powinny być zabezpieczone przed
zalewaniem odpadów komunalnych przez wody opadowe lub roztopowe oraz przed dostępem osób
trzecich.”,
10) w § 9 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „Dostęp do miejsc gromadzenia odpadów powinny mieć wyłącznie
osoby mające obowiązek zbierać do pojemników lub worków na nich zlokalizowanych odpady komunalne
oraz przedsiębiorca odbierający odpady komunalne.”,
11) w § 9 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie
czystości poprzez ich sprzątanie, zamiatanie, uprzątanie i odśnieżanie.”,
12) § 10 ust. 1 pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie: "od 1 lipca 2022 r. z budynków wielolokalowych: w okresie
od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na tydzień; w okresie od listopada do marca - nie rzadziej
niż raz w miesiącu,”,
13) § 10 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt od 6 do 11 oraz
pkt 13 i 14, zbierane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w zależności od czasu
nagromadzenia,”,
14) § 10 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "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 igły i strzykawki, zbierane
selektywnie w sposób określony w § 3 ust. 7 – nie rzadziej niż raz w miesiącu,”,
15) w § 10 skreśla się ust. 2,
16) § 14 otrzymuje brzmienie: "Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są na terenach
użyteczności publicznej zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi zwierzętami."
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
w sprawie zmiany Uchwały Nr 185/20 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zgorzelec”.
W związku z zapytaniem Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego uchwały nr 185/20 Rady Gminy
Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Zgorzelec", należało dostosować treść aktów prawa miejscowego zgodnie z niniejszym brzmieniem m.in.:
Uchwałę należało uzupełnić o frakcje odpadów, w zakresie których właściciele nieruchomości realizują
obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości. W
wyliczeniu pomięto frakcję odpadów niebezpiecznych oraz 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 (wymieniono jedynie igły i
strzykawki). Tymczasem, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), zwanej dalej „ustawą”, regulamin określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące wymagań w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają
przyjmowanie m.in. tego rodzaju odpadów, tj. odpadów niebezpiecznych i 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.
Uchwałę należało uzupełnić o rodzaj i minimalną pojemności pojemników przeznaczonych do
zbierania segregowanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, zasad utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy dotyczące wymagań w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i
porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
Uchwałę zmieniono w zakresie częstotliwości odbioru bioodpadów z budynków wielolokalowych
ustalając odbiór tych odpadów zgodnie z art. 6r ust. 3b ustawy, zgodnie z którym dopuszcza się zróżnicowanie
częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich
rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania bioodpadów stanowiących
odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych.
Z uchwały należało wykreślić obowiązki nałożone na podmiot odbierający odpady komunalne w
zakresie odbioru odpadów w przypadku braku możliwości terminowego odbioru z uwagi na złe warunki
atmosferyczne lub inne uzasadnione okoliczności, ponieważ tylko właściciele nieruchomości są adresatami
obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Uchwałę należało zmienić w zakresie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe podczas ich
wyprowadzania na terenach użyteczności publicznej, tak aby był zgodny art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z. 2019 r. poz. 122) i nie wykraczał poza delegację przewidzianą w
art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy.
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