
UCHWAŁA NR XXXI/294/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/98/15 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) oraz art. 40 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/98/15 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy i Miasta Odolanów w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust.1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpady 
zielone,”;

2) w § 7 ust.2 pkt 1 dodaje się pdpkt. h, który otrzymuje brzmienie

„h) pojemnik na odpady o pojemności 110 l”;

3) § 7 w ust. 2 w pkt 2 e otrzymuje brzmienie:

„e) worek brązowy do zbierania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów.”;

4) w § 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Odpady ulegające biodegradacji, które będą zbierane na terenie nieruchomości mogą być  
dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub oddawane w workach, 
pojemnikach podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.”;

5) § 12 A otrzymuje brzmienie:

„§ 12. A.1 Odpady ulegające biodegradacji będą odbierane z następującą częstotliwością:

1) w zabudowie jednorodzinnej i z terenu nieruchomości niezamieszkałych:

a) na terenie miasta co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do 
października i co najmniej raz w miesiącu w miesiącach: styczeń, marzec i listopad,

b) na terenach wiejskich co najmniej raz w miesiącu: w styczniu i w okresie od marca do 
listopada,

2) w zabudowie wielorodzinnej co najmniej raz na tydzień w okresie od kwietnia do października i co 
dwa tygodnie w okresie od listopada do marca.

2. Odpady ulegające biodegradacji należy zbierać:

1) w zabudowie jednorodzinnej i z terenu nieruchomości niezamieszkałych w workach koloru 
brązowego,

2) w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach określonych w § 7 ust.2 pkt 3 w kolorze brązowym 
z napisem Bio.”;

6) § 16 otrzymuje brzmienie:
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„16. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych 
dążą do zmniejszania ilości wytworzonych odpadów dla osiągnięcia celów określonych w wojewódzkim 
planie gospodarki odpadami, czyli przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów 
odpadowych takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i innych 
odpadów na poziomie minimum 50% ich ilości wytworzonych do 2020 roku.”;

7) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Głównym celem kampanii edukacyjno – informacyjnej powinno być zaznajomienie 
mieszkańców z działaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi  oraz podnoszenie świadomości 
w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji ze 
szczególnym uwzględnieniem racjonalnego planowania zakupów artykułów spożywczych aby 
zapobiegać marnotrawieniu żywności.”;

8) § 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są 
rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych 
odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób 
selektywny.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z wyjątkiem: § 1 ust. 1-5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Odolanów

Jan Prokop
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy po
zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego uchwala regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy. Niniejsza uchwała wprowadza zmiany w regulaminie, aby
z początkiem 2018 r. dostosować regulamin do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 29 maja
2017 r. został uchwalony „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022
wraz z planem inwestycyjnym”, dlatego należało uaktualnić przepisu regulaminu dotyczące wymagań
wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. W związku z powyższym podjęcie
przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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