
UCHWAŁA NR XXXIII/391/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Orzesze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.), art.4 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.250 
z późn.zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Tychach oraz po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1817 z późn.zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXV/288/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 
13 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Orzesze wprowadza się następujące zmiany:

1. uchyla się dotychczasową treść pkt 6 ust.1 w § 3 poprzez zastąpienie nowym 
brzmieniem:

„6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”.

2. uchyla się dotychczasową treść ust.3 w § 3 poprzez zastąpienie nowym brzmieniem:

„3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji jak również odpady zielone (usunięte 
chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy) 
należy w pierwszej kolejności poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do 
własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich 
kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać do 
punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych maksymalnie 
10 worków/miesiąc lub luzem 1,2m³/miesiąc na posesję, bądź gromadzić 
w dostarczonym przez jednostkę wywozową pojemniku lub worku, co następnie 
zostanie odebrane przez Wykonawcę. Sprzed posesji odbierane będą maksymalnie 
2 worki przy każdym wywozie według harmonogramu”.

3. uchyla się dotychczasową treść ust.1 § 8 poprzez zastąpienie nowym brzmieniem:

„1. Pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
o których mowa § 7, odpowiadają rodzajowi gromadzonych odpadów, według 
następującej kolorystyki:

1) zielony - z przeznaczeniem na szkło;

2) niebieski - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

3) żółty - z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 
odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

4) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów;
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5) czarny - z przeznaczeniem na wystudzony popiół i żużel z palenisk”.

4. uchyla się dotychczasową treść ust.2 § 8 poprzez zastąpienie nowym brzmieniem:

„2. Worki z tworzywa sztucznego przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, o których mowa § 7, odpowiadają rodzajowi gromadzonych odpadów, 
według następującej kolorystyki:

1) zielony z nadrukiem (szkło, logo Orzesza) - z przeznaczeniem na szkło;

2) niebieski z nadrukiem (papier, logo Orzesza) - z przeznaczeniem na odpady 
z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 
z tektury;

3) żółty z nadrukiem (metale i tworzywa sztuczne, logo Orzesza) - z przeznaczeniem na 
odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, 
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe;

4) brązowy z nadrukiem (odpady Bio, logo Orzesza) - z przeznaczeniem na odpady 
ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,”.

5. uchyla się dotychczasową treść ust.7 § 8 poprzez zastąpienie nowym brzmieniem:

„7. Nieruchomość, na której prowadzona jest działalność gospodarcza musi być 
wyposażona, w co najmniej jeden pojemnik na odpady. Pojemność pojemnika powinna 
być dostosowana do ilości wytwarzanych w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej odpadów. Pojemnik ten powinien posiadać opis "DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA"”.

6. uchyla się dotychczasową treść ust.4 § 10 poprzez zastąpienie nowym brzmieniem:

„4. Pozbywanie się odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne powinno odbywać się 
nie rzadziej niż:

1) w okresie od początku kwietnia do końca października:

- z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz na dwa tygodnie, przy czym dopuszcza się 
możliwość pozbywania się odpadów z mniejszą częstotliwością w zależności od 
zapełnienia worka,

- z zabudowy wielorodzinnej - 1 raz na tydzień,

- z obiektów użyteczności publicznej - 1 raz w miesiącu,

- z ogródków działkowych i z cmentarzy - 1 raz miesiącu;

2) w okresie od początku listopada do końca marca:

- z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu, przy czym dopuszcza się możliwość 
pozbywania się odpadów z mniejszą częstotliwością w zależności od zapełnienia worka,

- z zabudowy wielorodzinnej - 1 raz na tydzień,

- z obiektów użyteczności publicznej - 1 raz w miesiącu,

- z ogródków działkowych i z cmentarzy - 1 raz na dwa miesiące.”.

7. uchyla się dotychczasową treść ust.3 § 11 poprzez zastąpienie nowym brzmieniem:

„3. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
odbierane będą przez jednostkę wywozową, co najmniej 1 raz w roku.”.

8. uchyla się w całości dotychczasową treść pkt 14 ust.14 §11.
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9. uchyla się dotychczasową treść pkt 15 ust.14 § 11 poprzez zastąpienie nowym 
brzmieniem:

„15) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów dla 
odpadów zielonych (skoszona trwa, drobno pocięte gałęzie) stosuje się limit do 
10 worków/miesiąc o maksymalnej pojemności 120l każdy worek lub luzem 
1,2m³/miesiąc na posesję”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z mocą obowiązywania od 1 lipca 2017r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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