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UCHWAŁA NR XL/307/2017
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) po uzyskaniu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 1 października 2015 r. nr XIII/82/2015 w sprawie
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków” wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 3 dodaje się pkt 10 o treści:
„10) brązowe, tj. odpady ulegające biodegradacji: resztki jedzenia, odpadki warzywne i owocowe,
(w tym obierki), skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i korę drzew z zastrzeżeniem, iż z obowiązku
tego zwolnieni są właściciele nieruchomości osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów
zielonych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości dla
otoczenia”;
2) Rozdział 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan
sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.
§ 11.1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej jak raz w tygodniu w zabudowie
wielorodzinnej i raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej oraz raz na dwa tygodnie
z terenów niezamieszkałych;
2) wyselekcjonowane odpady papierowe: opakowania, gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby
i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania odbierane będą:
a) w zabudowie wielorodzinnej:
- Rynek w obrębie murów obronnych dwa razy w tygodniu,
- w pozostałych częściach miasta i gminy w nie rzadziej jak raz na dwa tygodnie,
b) w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz w miesiącu;
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3) tworzywa sztuczne, puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności
(w tym po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw
sztucznych, - puszki po napojach, konserwach, kartony po mleku, sokach i napojach, drobny złom
żelazny oraz drobny złom metali kolorowych odbierane będą:
a) w zabudowie wielorodzinnej:
- Rynek w obrębie murów obronnych dwa razy w tygodniu,
- w pozostałych częściach miasta i gminy nie rzadziej jak raz na dwa tygodnie,
b) w zabudowie jednorodzinnej nie rzadkiej niż raz w miesiącu;
4) odpady ulegające biodegradacji:
a) w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej jak raz w tygodniu,
b) w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie,
c) raz na dwa tygodnie z terenów niezamieszkałych;
5) popiół i żużel - odbiór w okresie grzewczym, tj. od 1 października do 30 kwietnia każdego roku raz
w miesiącu;
6) odpady opakowaniowe ze szkła – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
7) przeterminowane leki nie rzadziej niż raz na kwartał - leki należy umieszczać w odpowiednio
oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, wskazanych przez Gminę Paczków;
8) odpady w postaci zużytych baterii należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach
zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Paczków
opróżnianie raz na kwartał oraz w punktach sprzedaży baterii;
9) odpady akumulatorów małogabarytowych - przekazywać w punktach sprzedaży akumulatorów lub
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
10) zużyte opony należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
w ramach akacji „wystawka” zorganizowanej przez jednostkę wywozową;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy
przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) do punktów zbierania
zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub w ramach akacji wystawka zorganizowanej
przez jednostkę wywozową oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający
łatwy dostęp jednostce wywozowej. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe
należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych.
Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed
wyznaczonym terminem ich odbioru przez jednostkę wywozową. Ponadto odpady te mogą być
przekazywane we własnym zakresie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
13) odpady z koszy ulicznych:
a) znajdujących się na terenie Rynek - nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,
b) przyległe ulice do Rynku - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,
c) znajdujących się na pozostałym obszarze (m. in. parki) - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
d) znajdujących się w sołectwach nie rzadziej raz w miesiącu.
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się
w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów ustawionych w miejscu
nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości. Opady te należy dostarczyć we własnym
zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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3. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada
tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które
muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego
roku i nie mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
§ 12. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:
1) pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie
dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości;
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż raz w miesiącu z zastrzeżeniem pkt 1;
3) opróżniania z osadów lub innych odpadów zbiorników oczyszczalni przydomowych zgodnie
z instrukcją eksploatacji.
§ 13.1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne (niesegregowane oraz
segregowane) śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, odpadów wielkogabarytowych, gruzu
budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, przeterminowanych leków,
zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz
odpadów z działalności gospodarczej.
2. Do pojemników na papier, tekturę zabrania się wrzucać:
1) kartonów i tektury pokrytych folią aluminiową (w tym opakowania typu tetra pak po mleku,
napojach);
2) tłustego i zabrudzonego papieru (w tym papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu,
kartony po mleku czy po napojach);
3) kalki technicznej, papieru termicznego i faksowego;
4) tapety;
5) odpadów higienicznych (w tym waciki, podpaski, pieluchy).
3. Do pojemników na szkło białe i kolorowe zabrania się wrzucać:
1) porcelany, fajansu, szkła stołowego i ceramiki (w tym porcelana, talerze, doniczki);
2) luster;
3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;
4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);
5) szyb samochodowych;
6) żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych;
7) żarówek, reflektorów, izolatorów;
8) szkła żaroodpornego, szkła okularowego;
9) ekranów i lamp telewizyjnych.
4. Do pojemników na tworzywa sztuczne zabrania się wrzucać:
1) butelek po olejach spożywczych i samochodowych;
2) opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach;
3) styropian;
4) gumy;
5) butelek z jakąkolwiek zawartością;
6) puszek po farbach czy bateriach;
7) opakowań po aerozolach, lekach;
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8) opakowań po środkach chwasto czy owadobójczych;
9) sprzętu AGD.
5. Do pojemników na odpady ulegające biodegradacji zabrania się wrzucać:
1) kości zwierząt;
2) odchodów zwierzęcych;
3) popiołu z węgla kamiennego;
4) leków;
5) drewna impregnowanego;
6) płyt wiórowych i MDF;
7) ziemi i kamieni.
6. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie
Wiesław Jan Barabasz

