
w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących:
-regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck,
-szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych opadów w zamian

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie  8 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kłobucku
zatwierdzonego Zarządzeniem Nr OR. 120.51.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz
uchwały Nr 457/XLVIII/2010 r. Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 września 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie pożytku publicznego
z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010r„ nr 216, poz. 3160)

zarządza się, co następuje:

1.

Zarządza się konsultacje projektów uchwał:
1)w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck
2)w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych
opadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi
2.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 30 stycznia do 6 lutego 2020 r.

3.

Konsultacje będą polegać na zgłaszaniu opinii lub uwag do projektów uchwał przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty prowadzące na terenie gminy Kłobuck działalność pożytku publicznego na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.
z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) w odpowiedzi na komunikat zamieszczony w Biuletynie Informacji

Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Kłobuck.

4.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anna Grabowska - Graj - Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr
Burmistrza Kłobucka _
z dnia J$.:QA.9.MJ..t.



BUKM5'

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30.01.2020 r.

Termin zakończenia konsultacji: 6.02.2020 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu
uchwały. Opinie i uwagi należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.02.2020 r.:

—pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@,gminaklobuck.pl

—osobiście — Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck

Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący dla organów Gminy Kłobuck.

Treść projektu uchwały jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem
www.bip.gminaklobuck.pl, oraz na stronie internetowej Gminy Kłobuck www. gminaklobuck.pl

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku
publicznego, które mają siedzibę na terenie Gminy Kłobuck.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych odnoszących się
do projektów przedmiotowych uchwał.

KOMUNIKAT

Burmistrz Kłobucka zaprasza do konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku:

-w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck

-w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych

opadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi.



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

z dnia2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kiobuck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 iart. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) art. 4 ust. 1, 2 i 2a pkt 4 i 5 ustawy

z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2010 z późn. zm) po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Kłobucku Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck
zwane dalej regulaminem.

2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające
czasowo na terenie gminy Kłobuck.

3. Ilekroć w dalszej części jest mowa o:

1)Burmistrzu — rozumie się przez to Burmistrza Kłobucka;

2)Gminie — rozumie się przez to gminę Kłobuck;

3)ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach;

4)ustawie o odpadach - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

5)uprawnionym podmiocie - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który świadczy usługi odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy zawartej z Gminą;

6)właścicielach nieruchomości- rozumie się przez to właścicieli, o których mowa w ustawie z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

7)innym przedsiębiorcy - rozumie się przez to gminne jednostki organizacyjne oraz inne jednostki
organizacyjne i osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności na

podstawie art. 7 ustawy, jak również podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej,
o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy;

8)punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) — rozumie się przez to punkt,
o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy;

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

10)odpadach komunalnych segregowanych - rozumie się przez to odpady komunalne zebrane

w sposób selektywny zgodnie z przepisami regulaminu;

11)niesegregowanych odpadach ^ rozumie się przez to zmieszane odpady komunalne;

12)odpadach ulegających biodegradacji  - rozumie  się przez to odpady, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach;

13)odpadach zielonych - odpady o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach;
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14)odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy

o odpadach;

15)zabudowie jednorodzinnej - rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół
takich budynków wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób budynkami
garażowymi i gospodarczymi;

16)zabudowie wielorodzinnej - rozumie się przez to budynek mieszkalny zawierający co najmniej
6 lokali mieszkalnych lub zespół takich budynków.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czytości i porządku na terenie nieruchomości

4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w szczególności
poprzez wyznaczenie miejsca na nieruchomości, na której wytwarzane są odpady komunalne

z przeznaczeniem na lokalizację pojemników na odpady, a w przypadku gdy wyznaczenie miejsca na
pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości zapewnienie usytuowania pojemników
na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.

2.Właściciele  nieruchomości  będący  osobami fizycznymi w zabudowie  mieszkaniowej
jednorodzinnej mogą korzystać z przydomowego kompostownika. W przypadku posiadania przez
właściciela nieruchomości kompostownika oraz właściwego selektywnego gromadzenia w nim

odpadów biodegradowalnych -zielonych i biodegradowalnych - kuchennych, właściciel jest zwolniony
z obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki/worki do ich zbierania.

3.Właściciele  nieruchomości  będący  osobami fizycznymi w zabudowie  mieszkaniowej
jednorodzinnej, którzy złożyli oświadczenie o prowadzeniu przydomowego kompostownika, nie są
objęci  selektywną zbiórką odpadów biodegradowalnych -   zielonych i biodegradowalnych -
kuchennych z miejsc ich wytwarzania.

4.Prowadzenie  kompostownika  właściciel  nieruchomości  w zabudowie  mieszkaniowej

jednorodzinnej  powinien zgłosić do Urzędu Miejskiego w Kłobucku, nie później  niż w ciągu
miesiąca od momentu rozpoczęcia jego użytkowania, poprzez złożenie odrębnego oświadczenia.

5.W przypadku  rezygnacji    z prowadzenia  przydomowego  kompostownika,  właściciel
nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej powinien poinformować Urząd Miejski
w Kłobucku, nie później niż w ciągu 14 dni o zmianie dotychczasowego sposobu zagospodarowania
odpadów biodegradowalnych -  zielonych i biodegradowalnych - kuchennych poprzez złożenie
odrębnego oświadczenia.

5.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących
odpadów komunalnych:

1)mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

2)zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

3)przeterminowanych leków i chemikaliów,

4)zużytych baterii i akumulatorów,

5)odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,

6)zużytych opon,

7)odpadów zielonych,

8)tekstyliów,

9)szkła,

10)papieru i tektury,

11)tworzywa sztucznego,

12)opakowań wielomateriałowych,
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13)metali,

14)odpadów komunalnych  ulegających  biodegradacji,    w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przekazywania odpadów niesegregowanych oraz
zebranych selektywnie, o których mowa w ust. 1 pkt 9-14 uprawnionemu podmiotowi

z częstotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie.

6. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez ich odgarnięcie
i spryzmowanie.

Rozdział 3.

Mycie i naprawa pojazdów mechanicznych

7. 1. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych w miejscach, które nie są przeznaczone do

tego celu, w szczególności, jeśli mycie powoduje zanieczyszczenie miejsc publicznych.

2.Doraźne naprawy i regulacja pojazdów mechanicznych, związane z ich bieżącą eksploatacją,
mogą być wykonywane poza warsztatami naprawczymi na utwardzonym podłożu. Powstałe przy tych

czynnościach odpady należy usuwać w sposób zgodny z obowiązującym w gminie systemem
zbierania odpadów.

3.Mycie  pojazdów samochodowych  można przeprowadzić  pod  warunkiem, że  ścieki
odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych.

4.Na gminnych terenach użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw, regulacji i mycia
pojazdów mechanicznych.

Rozdział 4.

Minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych

8. 1. Odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach lub workach.

2.Pojemniki do zbierania odpadów niesegregowanych są własnością Gminy Kłobuck, która
udostępnia je mieszkańcom na podstawie złożonych deklaracji.

3.Pojemniki do zbierania odpadów szklanych oraz worki do zbierania odpadów komunalnych
segregowanych, o odpowiedniej kolorystyce zgodne z  16, udostępnia uprawniony podmiot zgodnie

z umową zawartą z gminą.

9.1. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku

publicznego oraz na drogach publicznych:

1)pojemniki na odpady o pojemności 120 1;

2)pojemniki na odpady o pojemności 240 1;

3)pojemniki na odpady o pojemności 360 1;

4)pojemniki na odpady o pojemności 770 1;

5)pojemniki na odpady o pojemności 800 1;

6)pojemniki na odpady o pojemności 1100 1;

7)pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3 do 10 m3;

8)worki wykonane z folii polietylenowej przezroczyste w odpowiedniej kolorystyce, zgodnej z 16,
o pojemności 120 1;

9)kosze uliczne o pojemności od 20 1 do 70 1.

2. Pojemniki na odpady komunalne rozmieszcza się w obrębie nieruchomości, której służą.
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3.Pojemniki na odpady komunalne poddaje się czyszczeniu i dezynfekcji, nie rzadziej niż raz na

6 miesięcy, naprawie ilekroć zaistnieje taka potrzeba.

4.Utrzymywanie  pojemników w odpowiednim stanie  sanitarnym i porządkowym jest
obowiązkiem właściciela nieruchomości, realizowanym przez:

a)gromadzenie odpadów w pojemniku zgodnie z jego przeznaczeniem,

b)domykanie pojemnika wyposażonego w klapy celem zabezpieczenia przed dostępem wód

opadowych,

c)prowadzenie okresowych dezynfekcji pojemnika,

d)niedopuszczanie do przeciążania pojemnika.

10. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych
odpadów na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych,

jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1)1 do 5 osób - o pojemności 240 1;

2)powyżej 5 osób — o pojemności 240 1 oraz dodatkowy pojemnik o pojemności 240 1

11. Ustala się minimalną pojemność pojemników na szkło i worków przeznaczonych do
zbierania pozostałych odpadów komunalnych segregowanych na nieruchomościach, na których

zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, wymienionych w 5 ust. 1 pkt 9-14:

1)1 do 3 osób - 1 worek o pojemności 120 1 oraz 1 pojemnik o poj. 120 1 z przeznaczeniem na szkło;

2)4 do 7 osób - 2 worki o pojemności 120 1 każdy oraz 1 pojemnik o poj. 240 1 z przeznaczeniem na

szkło;

3)powyżej 7 osób — 2 worki o pojemności 120 1 każdy oraz dodatkowy worek o pojemności 120 1 na
każde 3 osoby powyżej 7 osób oraz  1 pojemnik o poj.   2401 z przeznaczeniem na szkło
i dodatkowo pojemnik o pojemności 120 1 z przeznaczeniem na szkło na każde 3 osoby powyżej
7 osób.

12. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, o których mowa
w art. 2 ust. 3 ustawy, oraz w przypadku nieruchomości zabudowanych innego rodzaju budynkami

wielolokalowymi, jeśli w budynkach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika
przeznaczonego do zbierania niesegregowanych odpadów wymaganą dla całej nieruchomości oblicza
się jako iloczyn liczby osób zamieszkujących w budynku lub budynkach zlokalizowanych na terenie
nieruchomości i pojemności 20 1.

13. 1. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości, o których

mowa w 12 może być realizowane z zastosowaniem:

1)worków lub

2)pojemników.

2.Ustala się minimalną pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, określonych w 5 ust. 1 pkt 10-14, z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami,

o których mowa w  12 o pojemności 120 1 dla jednego gospodarstwa domowego.

3.Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania
odpadów szklanych, o pojemności 1201 dla jednego gospodarstwa domowego, określonego w
5 ust. 1 pkt 9.

4.W przypadku zastosowania pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w zabudowie wielorodzinnej, pojemniki do selektywnego zbierania odpadów ustawia się w miejscu
swobodnie dostępnym dla osób zamieszkujących na nieruchomości, z zachowaniem odrębności
zbierania odpadów należących do określonej grupy frakcji, zgodnie z  16.



5. Decyzję o zastosowaniu do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zabudowie
wielorodzinnej worków lub pojemników podejmują podmioty określone w art. 2 ust. 3 ustawy.

14. W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej ustala się minimalną
pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych odpadów wynoszącą 240 1.

15. Ustala się dla nieruchomości, na których zlokalizowane są ogródki działkowe minimalną
pojemność pojemników na niesegregowane odpady:

1)40 1 na każdy ogródek działkowy, w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku,

2)5 1 na każdy ogródek działkowy poza okresem wskazanym w pkt 1.

16.1. Z zastrzeżeniem ust. 3 do 6 do selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się
odpowiednio:

1)pojemnik ZIELONY z napisem "szkło" z przeznaczeniem na szkło,

2)worki w następujących kolorach i oznaczeniach:

a)NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i tekturę z napisem "papier";

b)ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe

z napisem "metale i tworzywa sztuczne";

c)BRĄZOWY z przeznaczeniem na  odpady  ulegające  biodegradacji,    ze  szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów z napisem "bio"",

2.Do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych, w tym popiołu z palenisk domowych
stosuje się pojemniki w kolorze grafitowym lub czarnym.

3.W pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie można zbierać:

1)ceramiki (porcelana, talerze, doniczki);

2)luster;

3)szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;

4)szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);

5)szyb samochodowych.

4.W pojemnikach i workach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit a) nie można zbierać:

1)kalki technicznej;

2)opakowań z zawartością np. żywnością, cementem;

3)prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.

5.W pojemnikach i workach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit b) nie można zbierać:

1)tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;

2)opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;

3)opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

6.W pojemnikach i workach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit c) nie można zbierać papieru
i tektury, a także gałęzi pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów,

7.Odpady komunalne posegregowane w sposób niezgodny z regulaminem będą traktowane jako
odpady niesegregowane.

Rozdział 5.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

17. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru przez uprawniony podmiot  odpadów
komunalnych zebranych na nieruchomościach zamieszkałych:
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1)zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady:

a)zabudowa jednorodzinna (w tym posesje o utrudnionym dojeździe) - w okresie od kwietnia do
października raz na dwa tygodnie, w pozostałych miesiącach raz na trzy tygodnie

b)zabudowa wielorodzinna - dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki),

2)selektywnie  zebrane  odpady: papier  i tektura,  metal,  tworzywa  sztuczne  i opakowania

wielomateriałowe

a)zabudowa jednorodzinna (w tym posesje o utrudnionym dojeździe) - raz na trzy tygodnie

b)zabudowa wielorodzinna - dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki),

3)selektywnie zebrane odpady: szkło

a)zabudowa jednorodzinna - raz na trzy miesiące,

b)zabudowa wielorodzinna — dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki),

2.Uprawniony podmiot odbiera meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2 razy w roku w formie tzw. zbiórek ulicznych. Odpady te
należy gromadzić w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości w sposób nieutrudniający
korzystania z nieruchomości, umożliwiający łatwy dostęp uprawnionemu podmiotowi i niestwarzający
niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.

3.Odpady, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 1 - 14, odbierane będą w punkcie selektywnego
zbierania odpadów (PSZOK); właściciele nieruchomości obowiązani są dostarczyć te odpady na
własny koszt.

4.W obrębie pasa drogowego dróg publicznych kosze powinny być umieszczane w taki sposób,
by ich liczba była dostosowana do intensywności ruchu pieszego, jednakże nie rzadziej niż jeden kosz
na każde 100 m.

5.Wywóz odpadów stałych z koszy ustawionych przy drogach publicznych powinien odbywać się
z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.

6.Wywóz odpadów stałych z pojemników służących do zbierania odpadów znajdujących się na
terenie cmentarzy powinien odbywać się niezwłocznie po ich zapełnieniu, jednak nie rzadziej niż 1 raz
w miesiącu.

7.Wywóz odpadów komunalnych z terenu targowiska powinien odbywać się 2 razy w tygodniu
po zakończeniu handlu na targowisku

8.Wywóz odpadów stałych z ogródków działkowych powinien odbywać się co najmniej 1 raz na
miesiąc.

9.Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości,  na terenie których prowadzona jest

działalność gospodarcza powinien odbywać się co najmniej 1 raz na miesiąc.

18. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości z częstotliwością gwarantującą zachowanie czystości i porządku na

nieruchomości.

2.Odpady, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 9-14 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać
w pojemnikach i workach zgodnych z  16.

3.W zabudowie wielorodzinnej odpady należy gromadzić w miejscu do tego wyznaczonym,
zapewniającym ich przechowywanie do czasu odbioru przez uprawniony podmiot. Miejsce to

powinno być ogrodzone, bez możliwości dostępu osób postronnych. Ogrodzenie nie jest wymagane
w przypadku zastosowania pojemników z pokrywami uniemożliwiającymi ich otwarcie przez osoby
nieuprawnione do korzystania z tych pojemników.

4.Jeżeli rodzaj materiału na to pozwala, opróżnione opakowania należy trwale zgnieść przed
włożeniem do worka lub pojemnika.



5.Selektywnie zebrane odpady przekazuje się uprawnionemu podmiotowi w dostarczonych przez

niego workach i pojemnikach, zgodnych z  16. Przed przekazaniem uprawnionemu podmiotowi

worek należy zamknąć.

6.Odpady budowlane i rozbiórkowe, z wyjątkiem odpadów pochodzących z budowy, rozbudowy,
rozbiórki lub innych robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz odpadów zawierających azbest, dostarcza

się do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów. Odpady budowlane i rozbiórkowe, o ile
nie zawierają azbestu, mogą być zagospodarowane przez ich wytwórcę na nieruchomości stanowiącej

jego własność.

7.Przeterminowane leki należy przekazywać do wyznaczonych aptek, których wykaz znajduje się
na stronie internetowej Gminy lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8.Odpady zielone z nieruchomości zamieszkałych przekazuje się uprawnionemu podmiotowi lub
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem 21.

9.Popiół z palenisk domowych należy zbierać w pojemnikach na odpady, o których mowa w 
9 ust. 1 lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na własny koszt.

Popiół z palenisk domowych może być zagospodarowany przez jego wytwórcę na nieruchomości
stanowiącej jego własność.

10.Papier, tekturę, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe przekazuje się

uprawnionemu podmiotowi lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

19. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązany
jest do:

1)wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do
zbierania odpadów komunalnych;

2)skutecznego zapobiegania zanieczyszczaniu terenów przyległych do nieruchomości odpadami
powstającymi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

20. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się
zbiornika bezodpływowego, gwarantując zachowanie warunków sanitarnych, jednak nie rzadziej niż

1 raz na 3 miesiące.

2. Właściciel nieruchomości lub zarządca terenu przeznaczonego do użytku publicznego, na której
funkcjonuje przydomowa oczyszczalnia ścieków jest zobowiązany do opróżniania osadów
ściekowych z częstotliwością wynikającą z instrukcji jej eksploatacji.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

21. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się,
z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, prowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania

odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie i na własne potrzeby, a w przypadku braku
możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości należy je dostarczać do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, albo umieszczać w przeznaczonych do tego

celu workach o kolorystyce zgodnej z  16, a następnie przekazywać uprawnionemu podmiotowi.

Rozdział 7.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

22. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla
ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na

terenie swojej nieruchomości. Pozostawienie psa bez stałego dozoru dozwolone jest wyłącznie

w przypadku, gdy pies jest uwiązany lub znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie
należycie ogrodzonym, w sposób zapobiegający wydostaniu się psa na zewnątrz nieruchomości.
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3.Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe wtedy, gdy pies będzie wyprowadzany
na smyczy. Pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien

mieć nałożony kaganiec.

4.Nie należy wprowadzać zwierząt  do obiektów użyteczności publicznej,   z wyłączeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierząt takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy
osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów asystujących.

5.Wyprowadzanie innych zwierząt domowych jest dopuszczalne tylko pod opieką ich właściciela
bądź innej osoby, której właściciel zwierzęcia powierzył pieczę nad jego opieką.

6.Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych ich opiekunowie powinni usuwać niezwłocznie.

7.Na terenie nieruchomości może przebywać na swobodzie pies, o ile przebywanie takie nie jest
uciążliwe  dla sąsiadów i innych osób, a nieruchomość posiada ogrodzenie  uniemożliwiające
wydostanie się psa poza teren nieruchomości.

Rozdział 8.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie

23.1. Hodowla zwierząt gospodarskich jest możliwa jedynie na terenach i w budynkach do tego
przeznaczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa budowlanego,

sanitarnymi i o ochronie zwierząt.

2.Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

1)wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane
zgodnie  z obowiązującymi przepisami i nie  będą  powodować  zanieczyszczenia  terenu
nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2)hodowla nie będzie prowadzić do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;

3)zwierzęta nie będą wyprowadzane poza teren, do którego posiadacz zwierzęcia posiada tytuł

prawny.

3.Koniowate, bydło, jeleniowate, świnie, owce mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej pod warunkiem ich oddalenia od granic osiedli mieszkaniowych o nie mniej niż
lOOm.

4.Obornik należy składować  w odległości  co najmniej    10 m od  linii rozgraniczającej
nieruchomości na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich
nieruchomości.

5.Utrzymywanie hodowli pszczół miodnych na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
dopuszczalne jest pod warunkiem zachowania 5 m odległości od granicy z sąsiednią nieruchomością
oraz 30 m od budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi z wyjątkiem
budynków zlokalizowanych na nieruchomości, na której znajdują się ule pszczele.

6.Dla koni przeznaczonych do celów rekreacyjnych nie stosuje się wymogu odległości
określonego w ust. 3.

7.Przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 9.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz tyerminy jej przeprowadzania

24. 1. Deratyzację przeprowadza się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

i wielorodzinnej, oraz zabudowanej innymi budynkami np. produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi,
użyteczności publicznej i obsługi ludności.

2. Deratyzację należy przeprowadzać dwukrotnie w ciągu roku:

1) I termin - marzec - kwiecień;
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2) II termin - wrzesień - październik

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

26. Traci moc uchwała nr 249/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck zmieniona uchwałą

nr 351/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr 249/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016 r.

27. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
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W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Celem niniejszej uchwały Rady Miejskiej jest dostosowanie miejscowego

regulaminu do obowiązujących przepisów.
Ustawa ta m. in. wprowadza obowiązkową segregację odpadów, likwiduje możliwość rzadszego
odbierania odpadów komunalnych i bioodpadów z zabudowy jednorodzinnej w wiejskiej części
gminy w okresie od kwietnia do października. Obecnie w w/w miesiącach odpady zmieszane i
bioodpady z zabudowy jednorodzinnej będą odbierane co dwa tygodnie z terenu całej gminy.
Ustawa wprowadza także możliwość kompostowania bioodpadów i zwalnia właściciela z

posiadania worka na tą frakcję odpadów.
Projekt uchwały został przedłożony  Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu

w Kłobucku celem zaopiniowania.

Projekt uchwały w dniach 30.01.2020 r. - 6.02.2020 r. poddano konsultacjom społecznym zgodnie

z uchwałą Nr 457/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 września 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie pożytku publicznego
z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku  z dnia 2020r.  w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

z dnia2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych opadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,

poz. 506 z późn. zm.) art. 6r ust. 3, 3a-3d, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), po zaopiniowaniu

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku Rada Miejska w Kłobucku uchwala,
co następuje:

1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2, 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi Gmina Kłobuck zapewnia odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów komunalnych
zebranych na nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie gminy Kłobuck:

1)zmieszanych (nieselektywnie zebranych)

2)selektywnie zebranych:

a)szkło,

b)papier i makulatura,

c)tworzywa sztuczne,

d)metale,

e)opakowania wielomateriałowe,

f)odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g)meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) przeterminowane leki i chemikalia,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z wyłączeniem odpadów pochodzących
z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz odpadów
zawierających azbest,

1) zużyte opony, ł) odpady zielone,

m) tekstylia,

n) popiół z palenisk domowych.

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi Gmina zapewnia także wyposażenie nieruchomości zamieszkałej w pojemniki lub
worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym.
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3. Odpady komunalne, o których mowa w niniejszej uchwale, odbierane są przez przedsiębiorcę, który na
zlecenie Gminy Kłobuck realizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości zamieszkałej, zwanego dalej uprawnionym podmiotem albo poprzez punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

4. 1. Uprawniony podmiot odbiera od właściciela nieruchomości zamieszkałej następujące rodzaje

odpadów komunalnych:

1)zmieszanych (nieselektywnie zebranych);

2)selektywnie zebranych:

a)szkło,

b)papier i tekturę,

c)tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

d)odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

2.Uprawniony podmiot odbiera odpady komunalne od właściciela nieruchomości z pojemników oraz
worków jemu dostarczonych, przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck.

3.Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane są bezpośrednio z terenu
nieruchomości zamieszkałej raz w roku w worku typu big-bag, który zostanie przyznany mieszkańcowi po

złożeniu pisemnego wniosku. Big bag należy odebrać  z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej. Czas korzystania z worka wynosi nie więcej niż
1 miesiąc i termin jego odbioru będzie uzgodniony telefonicznie lub e-mailowo z mieszkańcem.

4.Ustala się następujące terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

1)zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady:

a)zabudowa jednorodzinna (w tym posesje o utrudnionym dojeździe) - w okresie od kwietnia do
października raz na dwa tygodnie, w pozostałych miesiącach raz na trzy tygodnie

b)zabudowa wielorodzinna - dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki),

2)selektywnie zebrane odpady: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

a)zabudowa jednorodzinna (w tym posesje o utrudnionym dojeździe) — raz na trzy tygodnie

b)zabudowa wielorodzinna - dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki),

3)selektywnie zebrane odpady: szkło

a)zabudowa jednorodzinna - raz na trzy miesiące,

b)zabudowa wielorodzinna - dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki).

5.Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne oraz
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Kłobucku:

-pisemnie na adres: Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck,

-telefonicznie pod numerem 034 317- 40- 43,

-elektronicznie na adres sekretariat@gminaklobuck.pl.

5. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbiera się następujące odpady
komunalne selektywnie zbierane:

1)szkło,

2)papier i tekturę,

3)tworzywa sztuczne,

4)opakowania wielomateriałowe,

5)meble i inne odpady wielkogabarytowe,
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6)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7)przeterminowane leki i chemikalia,

8)zużyte baterie i akumulatory,

9)odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z wyłączeniem odpadów pochodzących
z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz odpadów
zawierających azbest,

10)zużyte opony,

11)odpady zielone,

12)tekstylia,

13)popiół z palenisk domowych.

2.Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z lokalizacją w Kłobucku przy ul. Łąkowej
czynny będzie:

1)we wtorki w godz. od 10:00 do 18:00,

2)w środy w godz. od 7:00 do 15:00,

3)w czwartki w godz. od 9:00 do 17:00,

4)w piątki w godz. od 9:00 do 17:00,

5)w soboty w godz. od 10:00 do 14:00.

3.Ogranicza się ilości odpadów dostarczanych do PSZOK wdanym roku kalendarzowym pochodzących
z jednego gospodarstwa domowego:

1)mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - 0,5 Mg,

2)odpadów budowlanych i rozbiórkowych — 1 m3>

3)zużytych opon od pojazdów osobowych i pojazdów jednośladowych — 4 szt.

6. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
odbywać się będzie 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem przekazanym właścicielowi nieruchomości
zamieszkałej.

7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

8. Traci moc uchwała nr 248/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych opadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona
uchwałą nr 350/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 248/XXVlI/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 r.

9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie

z dniem 1 kwietnia 2020 r.



W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Celem niniejszej uchwały Rady Miejskiej jest dostosowanie miejscowego

regulaminu do obowiązujących przepisów.
Ustawa ta m. in. wprowadza obowiązkową segregację odpadów, likwiduje możliwość rzadszego
odbierania odpadów komunalnych i bioodpadów z zabudowy jednorodzinnej w wiejskiej części
gminy w okresie od kwietnia do października. Obecnie w w/w miesiącach odpady zmieszane i
bioodpady z zabudowy jednorodzinnej będą odbierane co dwa tygodnie z terenu całej gminy.
Ustawa wprowadza także możliwość kompostowania bioodpadów i zwalnia właściciela z
posiadania worka na tą frakcję odpadów. Ustawodawca dopuścił ograniczenie ilości zużytych opon,
odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady
komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały został przedłożony Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu

w Kłobucku celem zaopiniowania.

Projekt uchwały w dniach 30.01.2020 r. - 6.02.2020 r. poddano konsultacjom społecznym zgodnie
z uchwałą Nr 457/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 września 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie pożytku publicznego
z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku  z dnia 2020r.  w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania
tych opadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi


