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UCHWAŁA NR XXVIII/240/2013
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie nr XXIV/188/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U.
z 2012 r. poz. 391, poz. 951) oraz art. 18 ust. 1 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 80, poz. 717 i 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r.
poz. 567; z 2013 r. poz. 153), Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Paczkowie Nr XXIV/188/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych,
ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynosi:
1) dla nie więcej niż 9 osób - pojemnik o pojemności 240 l;
2) dla nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób - pojemnik o pojemności 2 x 240 l;
3) dla nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – pojemnik o pojemności 1100 l;
4) dla nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – pojemnik o pojemności 1100 l i 240 l;
5) dla nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób – pojemnik o pojemności 1100 l i 2 x 240 l;
6) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych w pkt 1–6”.
2. W § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego
do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, która wynosi:
1) dla 1 osoby – pojemnik o pojemności 60 l;
2) dla nie mniej niż 2 osób i nie więcej niż 3 osób – pojemnik o pojemności 110 l;
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3) dla nie mniej niż 4 osób i nie więcej niż 5 osób - pojemnik o pojemności 120 l;
4) dla nie mniej niż 6 i nie więcej niż 9 osób – pojemnik o pojemności 240 l;
5) dla nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – pojemniki o pojemności 2 x 240 l;
6) dla nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – pojemnik o pojemności 1100 l;
7) dla nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – pojemnik o pojemności 1100 l i 240 l;
8) dla nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób – pojemnik o pojemności 1100 l i 2 x 240 l;
9) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych w pkt 1–6”.
3. W § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego
do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1- 4, która wynosi:
1) dla nie więcej niż 2 osób – pojemnik o pojemności 60 l;
2) dla nie mniej niż 3 osób i nie więcej niż 6 osób - pojemnik o pojemności 110 l;
3) dla nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 10 osób – pojemnik o pojemności 120 l;
4) dla nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 15 osób – pojemnik o pojemności 240 l;
5) dla nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 20 osób – pojemnik o pojemności 2 x 240 l;
6) dla nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 25 osób – pojemnik o pojemności 3 x 240 l;
7) dla nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – pojemnik o pojemności 4 x 240 l;
8) dla nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób – pojemnik o pojemności 1100 l;
9) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych w pkt 1-8”.
4. Ulega zmianie załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków, określający średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie
Zdzisław Kazimierz Michael
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/240/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
Tabela 1. Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

L.p.

Sposób zbierania
odpadów

Jednostka charakteryzująca źródło
wytwarzanych odpadów

1.
2.

selektywny
nieselektywny

na zamieszkującego
na zamieszkującego

Średnia ilość wytwarzanych
odpadów komunalnych
w ciągu 2 tygodni
[litry/2 tyg.]
32
46

Przyjęta gęstość odpadów 174 kg/m3
Tabela 2. Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy:

L.p.

1.
2.

3.

Rodzaj nieruchomości
(źródło wytwarzania
odpadów komunalnych)

średnia ilość
jednostka charakteryzuwytwarzanych
jąca źródło wytwarzanych odpadów komunalnych
odpadów
w ciągu 2 tygodni
[litry/2 tyg.]*

nieruchomość zamieszkała

na zamieszkującego

szkoły, przedszkola, żłobki

ucznia/dziecko /pracownika

szpitale, hotele i inne placówki całodziennego pobyna łóżko
tu, kwatery prywatne, domki letniskowe

4.

lokale handlowe i usługowe na 1 m powierzchni

5.

lokale gastronomiczne

6.

targowiska
na punkt handlowy
instytucje kultury, muzea,
na pracującego
biblioteki, kino
cmentarz
na miejsce grzebalne
wszystkie inne niż wyżej wymienione:
pomieszczenia biurowe,
w tym instytucje, urzędy,
na pracującego
biura, przychodnie zdrowia
itp.
zakład, przedsiębiorstwa
na pracującego
działalność gospodarcza
obiekty sportowe, w tym
m.in. hale sportowe, korty
na pracującego
tenisowe, kąpieliska, siłownie, boiska itp.

7.
8.
9.
-

-

2

na 1 miejsce konsumpcyjne

wskaźnik
przeliczeniowy
do obliczenia
liczby osób
korzystających
z pojemnika

32,00

1,000

6

0,188

20

0,625

4

0,125

24
28

0,750
0,875

18
0,5

0,563
0,016

18

0,563

18

0,563

18

0,563

Uwaga:
*w przypadku prowadzenia zbiórki odpadów w sposób nieselektywny, wskaźnik należy zwiększyć o 44%.

