UCHWAŁA NR XXVII/235/2021
RADY GMINY W ZAKRZEWIE
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/192/2020 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu, Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co
następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XX/192/2020 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew dokonuje się następującej zmiany:
1. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Utrzymanie w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.”.
2. Zmianie ulega nazwa rozdziału 2, która otrzymuje brzmienie:
„Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie
nieruchomości, uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służący do
użytku publicznego oraz mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi.”.
3. § 3 ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„odpady budowalne oraz remontowe stanowiące odpady komunalne.”.
4. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Pozostałości powstałe po segregacji odpadów komunalnych wyszczególnionych w ust. 1 zbierane są jako
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.”.
5. § 3. ust. 5 pkt 4, otrzymuje brzmienie:
„zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady wskazane w przypadku
zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych,
spełniających wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych określonych w § 3 ust. 5 pkt 1 niniejszego regulaminu.”.
6. Zmianie ulega nazwa rozdziału 3, która otrzymuje brzmienie:
„Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Utrzymanie w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.”.
7. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Do gromadzenia stałych (bytowych) odpadów komunalnych stosujemy worki z tworzywa sztucznego
o odpowiedniej kolorystyce, wytrzymałości i pojemności:

Kolor worka
Czarny

Przeznaczenie
Zmieszane odpady komunalne nie nadające się do segregacji
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Pojemność (L)
Od 110l do 120l
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Żółty
z napisem
„Metale i
tworzywa
sztuczne „

Zielony
z napisem
„Szkło
Niebieski
z napisem
„Papier”
Szary
Z napisem
„Popiół”
Brązowy
z napisem
„Bio”

Tworzywa sztuczne (plastik), opakowania typu PET, PE, PP
np. puste butelki po napojach bez nakrętek, plastikowe torebki,
reklamówki, czyste opakowania po żywności, np. kubki po
jogurtach, koszyczki po owocach, zgniecione opakowania po
detergentach np. po mydle i innych środkach czystości ,
odpady wielomateriałowe
Metal, zgniecione opakowania metalowe po napojach, puszki,
blaty, drut , przedmioty metalowe.
Szkło, opakowania szklane po napojach, winie, piwie,
alkoholu, butelki i słoiki ze szkła bezbarwnego i kolorowego
bez nakrętek, naczynia szklane.
Makulatura: papier, książki, zeszyty, czasopisma, tektura
falista, złożone kartony, papier biurowy, pudełka, torby i worki
papierowe, czysty papier opakowaniowy.
Popiół z palenisk domowych i kotłów centralnego ogrzewania
budynków mieszkalnych.

Od 110l do 120l

Od 110l do 120l
Od 110l do 120l
Od 60 do 120l

Skoszoną trawę, liście, kwiaty, drobne gałęzie z drzew i Od 110l do 120l”
krzewów, odpadki z warzyw i owoców.

”.
8. § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego dopuszcza się pojemniki metalowe, betonowe lub
z tworzywa sztucznego o pojemności od 40 do 80 litrów.”.
9. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się następujące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości
zamieszkałych:
1) zmieszane odpady komunalne – odbiór odbywać się będzie raz na dwa tygodnie, w terminach
określonych w harmonogramie,
2) popiół z palenisk domowych - odbiór odbywać się będzie siedem razy w roku w tym pięć razy w trakcie
sezonu grzewczego i dwa razy po sezonie grzewczym, w terminach określonych w harmonogramie,
3) papier - odbiór odbywać się będzie dziesięć razy w roku, w terminach określonych w harmonogramie,
4) tworzywa sztuczne, metale - odbiór odbywać się będzie raz w miesiącu, w terminach określonych
w harmonogramie,
5) odpady biodegradowalne: odbiór odbywać się będzie raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do
października oraz raz w okresie od listopada do marca w terminie określonym w harmonogramie,
6) szkło – odbiór odbywać się będzie raz na dwa miesiące, w terminach określonych w harmonogramie,
7) odpady wielkogabarytowe (bez sprzętu RTV i AGD) - 2 zbiórki w roku.”.
10. Dodaje się § 8 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„Odpady komunalne z pojemników zlokalizowanych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
powinny być odbierane z częstotliwością minimum 2 razy w miesiącu.”.
11. § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Wytwórcy odpadów komunalnych zobowiązani są do stosowania takich form konsumpcji oraz
surowców i materiałów, które pozwolą utrzymywać ilość wytworzonych odpadów na możliwie najniższym
poziomie.”.
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2. Odpady ulegające biodegradacji, powstające w gospodarstwach domowych powinny być w pierwszej
kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych
kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej.”
12. Skreśla się § 11.
13. Skreśla się § 12.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie
z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Stawczyk
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