UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GORZYCE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2, art.4 ust.2a pkt 1,5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
a także art.14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019 poz.1579), po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce, stanowiący załącznik
do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr VIII/72/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce z późniejszymi zmianami.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce
Piotr Wawrzyczny
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Gorzyce
z dnia....................2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Gorzyce
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) harmonogramie – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych podany do publicznej
wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gorzycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Gorzycach;
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.).;
3) umowach – należy przez to rozumieć umowy podpisane z przedsiębiorcą, o którym mowa ustawie;
4) PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w którym dokonuje się odbioru i gromadzenia
odpadów komunalnych zbieranych selektywnie;
5) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Gorzyce”;
6) zwiększonej ilości frakcji odpadów - rozumie się przez to każdą ilość odpadów zebranych selektywnie
w okresie miesięcznym w ilości przekraczającej 10 worków z danej frakcji odpadów, o których mowa
w § 6 ust. 5 pkt 1-3, oraz w ilości przekraczającej 3 sztuki worków z danej frakcji odpadów o których
mowa w § 6 ust. 5 pkt 4 przypadających na daną zbiórkę odpadów w okresie od IV-XI oraz 1 worka
w okresie od XII-III.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Selektywna zbiórka odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałej prowadzona będzie
w następującym zakresie:
1) na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym:
a) w systemie workowym:

᠆ papier,
᠆ szkło,
᠆ metale,
᠆ tworzywa sztuczne,
᠆ odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
᠆ bioodpady.
b) w pojemnikach:

᠆ żużle i popioły paleniskowe (od 1 października do 30 kwietnia).
2) na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym w pojemnikach:
a) papier,
b) szkło,
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c) metale,
d) tworzywa sztuczne,
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
f) bioodpady
g) żużle i popioły paleniskowe (od 1 października do 30 kwietnia),
2. Na terenie nieruchomości zamieszkałej należy gromadzić oddzielnie:
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe,
6) zużyte opony,
7) odpady niebezpieczne,
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
9) odpady z tekstyliów i odzieży.
3. Okresowo zwiększone ilości zebranych frakcji odpadów wymienione w ust.1 pkt 2 litera a-f, oraz odpady
wymienione ust.2 pkt 1-8, można przekazywać do PSZOK. Odpady o których mowa w ust.2 pkt 9 do
31.12.2024 r. można umieszczać w kontenerach rozstawionych na terenie gminy.
4. W przypadku, gdy nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi prowadzi
kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie
swojej nieruchomości zwalnia się właściciela w całości z obowiązku posiadania worków na bioodpady.
5. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne na nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym winno być prowadzone wyłącznie w dostosowanych do tego
przydomowych kompostownikach.
6. Kompostowanie bioodpadów
przepuszczalnym podłożu.

stanowiących

odpady

komunalne

powinno

odbywać

się

na

7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są lokalizować kompostownik zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.
8. Selektywną zbiórkę odpadów uznaje się za spełnioną jeżeli odpady komunalne zbierane są przy
zachowaniu następujących warunków:
1) nie dochodzi do mieszania odpadów selektywnie zebranych frakcji papier, szkło, metale, tworzywa
sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe z bioodpadami, niesegregowanymi ( zmieszanymi)
odpadami komunalnymi, a także z żużlem i popiołem paleniskowym,
2) nie dochodzi do mieszania bioodpadów z selektywnie zbieranymi frakcjami papier, szkło, metale,
tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, niesegregowanymi ( zmieszanymi)
odpadami komunalnymi, a także z żużlem i popiołem paleniskowym.
3) nie dochodzi do mieszania niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych z selektywnie
zbieranymi frakcjami papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
a także z żużlem i popiołem paleniskowym w okresie prowadzenia jego segregacji,
4) nie dochodzi do mieszania odpadów selektywnie zebranych frakcji papier, szkło z odpadami
opakowaniowymi i tworzywami sztucznymi a także metalami.
§ 4. Właściciel nieruchomości uprząta błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości do
użytku publicznego poprzez odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
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§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzić pod warunkiem, że ścieki
odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych po przejściu przez osadnik. Zabrania się
odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Naprawy samochodów poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się pod warunkiem, że
nie spowodują zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub wód gruntowych.
Rozdział 3.
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, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych
bądź w innych źródłach oraz liczbę korzystających z pojemników lub worków, ustala się minimalną pojemność
pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych:
1) na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym:
a) pojemniki o pojemności 110 l na niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne,
b) pojemniki o pojemności 110 l na żużle i popioły paleniskowe,
c) worki o pojemności 120 l na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) worki o pojemności 80 l na szkło,
e) worki o pojemności 120 l na bioodpady,
f) worki o pojemności 120 l na papier.
2) na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym:
a) pojemniki o pojemności 120 l na niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne,
b) pojemniki o pojemności 120 l na żużle i popioły paleniskowe,
c) pojemniki o pojemności 120 l na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) pojemniki o pojemności 120 l na szkło,
e) pojemniki o pojemności 120 l na bioodpady,
f) pojemniki o pojemności 120 l na papier.
3) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych stosuje się pojemniki
i kosze uliczne, spełniające obowiązujące normy o pojemności minimum 20 litrów.
2. Pojemniki, worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości zabudowanej
budynkiem wielolokalowym powinny być ustawione na terenie punktu gromadzenia niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych. Zestaw pojemników do selektywnej zbiórki powinien składać się
z minimum pięciu pojemników, o których mowa w ust. 1 pkt 2 litera b,c,d,e,f, po jednym na każdą ze
zbieranych selektywnie frakcji odpadów.
3. Pojemniki, kosze uliczne do gromadzenia odpadów komunalnych należy rozmieścić na nieruchomości
w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej
powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody lub błota.
4. Pojemniki oraz worki powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, określające rodzaj
gromadzonych odpadów, dodatkowo pojemniki powinny posiadać identyfikator nieruchomości z której
pochodzą.
5. Worki i pojemniki powinny być odpowiednio oznakowane przez właściela nieruchomości i utrzymane
w następującej kolorystyce:
1) niebieski - oznaczony napisem "Papier"
2) żółty - oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne"
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3) zielony - oznaczony napisem "Szkło"
4) brązowy - oznaczony napisem "Bio"
§ 7. 1. Na przystankach komunikacji publicznej kosze uliczne należy w miarę możliwości lokalizować
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Kosze powinny uniemożliwiać wydostawanie się odpadów pod
wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych. W przypadku lokalizacji na przystanku samej
tabliczki przystankowej w miejscach utrudnionych nie ma konieczności usytuowania kosza ulicznego po
obydwu stronach ulicy. Kosz uliczny w takim przypadku należy usytuować po jednej ze stron.
2. Pojemniki na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych powinny być
rozmieszczone, nie rzadziej niż w odległości czterech km od siebie.
§ 8. 1. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
właściciele nieruchomości realizują poprzez:
1) wrzucenie odpadów do pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem,
2) domykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych,
3) prowadzenie okresowych dezynfekcji pojemników,
4) niedopuszczenie do przeciążenia, zalania, zalodzenia, uszkodzenia pojemnika.
2. Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca
gromadzenia odpadów poprzez:
1) gromadzenie odpadów jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach, w taki sposób aby nie dochodziło
do ich zmieszania,
2) dbanie o czystości i porządek na terenie przylegającym do miejsc gromadzenia odpadów, w tym
nie dopuszczania do zalegania odpadów na ziemi,
3) wymianę/naprawę pojemników będących w złym stanie technicznym w szczególności uniemożliwiających
ich prawidłową obsługę.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku
na terenie nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbywa się
poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach spełniających wymagania Polskich Norm, a następnie
odbieranie ich przez przedsiębiorcę.
3. Liczba pojemników i częstotliwość pozbywania się odpadów z nieruchomości zamieszkałej powinna
zapewnić nieprzepełnienie ( nieprzeciążenie) pojemników.
4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych, na czas pozbywania się tych odpadów, w szczególności poprzez ich
wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy
odbierającego odpady komunalne.
§ 10. Określa się następującą częstotliwość pozbywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych:
1) na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – w okresie od 1 listopada do
31 marca - co cztery tygodnie, w pozostałym okresie - jeden raz na dwa tygodnie,
2) na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym powyżej 100 mieszkańców - jeden raz
w tygodniu,
3) na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym poniżej 100 mieszkańców - w okresie od
1 listopada do 31 marca - jeden raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie - co tydzień,
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4) dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej jeden raz w miesiącu,
5) z koszy ulicznych – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie.
§ 11. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:
1) odpadów, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1 lit.b: dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym i § 3 ust.1 pkt 2 lit.g: na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym –
w okresie od 1 października do 30 kwietnia - co cztery tygodnie,
2) odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit.a: dla nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym - co cztery tygodnie, za wyjątkiem bioodpadów, które zbierane są od
kwietnia do listopada co dwa tygodnie, w pozostałym okresie co cztery tygodnie.
3) odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a-e dla nieruchomości zabudowanej budynkiem
wielolokalowym - dwa razy w miesiącu, odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f: - jeden raz
w tygodniu,
4) odpadów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3,4 i 6: dla nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym i wielolokalowym – jeden raz w roku.
§ 12. 1. Odpady zebrane selektywnie, o których mowa w § 3 mieszkańcy gminy pozbywają się minimum
raz w roku między innymi poprzez:
1) przekazanie do PSZOK w dniach i godzinach jego funkcjonowania za wyjątkiem żużli i popiołów
paleniskowych,
2) przeterminowane leki przekazują do wyznaczonej apteki,
3) baterie wrzucają do pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach lub innych obiektach.
4) odpady z tekstyliów i odzieży do kontenerów rozstawionych na terenie gminy.
2. Informację o miejscu i terminie pozbywania się odpadów wymienionych w § 11 pkt 4, podawana będzie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gorzycach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Gorzycach.
§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, minimum raz na kwartał, nie dopuszczając do przepełnienia
się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na
nieruchomości.
2. Dopuszcza się zmniejszenie ilości wywozów, o których mowa w ust.1, w przypadku gdy właściciel
nieruchomości udokumentuje, iż w ciągu trzech miesięcy zużył mniej niż 4 m3 wody. W takim przypadku
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych w ilości zgodnej z ilością zużytej
wody, stosując zasadę 4m3 wody – jeden wywóz.
§ 14. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być
eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Rozdział 5.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania żużli i popiołów paleniskowych
§ 15. 1. W przypadku, gdy na danej nieruchomości powstaje żużel i popiół paleniskowy z budynków
ogrzewanych paliwem stałym, właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości
w pojemniki przeznaczone do zbierania tej frakcji.
2. Do pojemnika z przeznaczeniem na daną frakcję odpadów nie wolno wrzucać gorącego popiołu ani
zalewać go wodą.
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 16. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami zaleca się:
1) prowadzić działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów
powstających na nieruchomościach,
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2) stosowanie opakowań wielokrotnego użytku,
3) podejmowanie działań zmierzających do ponownego wykorzystania poprzez odnowę, naprawę bądź
przekazanie innym osobom do dalszego użytkowania sprawnych, lecz zbędnych przedmiotów.
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do takiego ich utrzymywania, aby
wyeliminować zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt,
hałasu ( zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla
ludzi oraz miejsc wspólnego użytku.
§ 18. Psy należy wyprowadzać na smyczy, przy czym psy zagrażające otoczeniu muszą mieć założony
kaganiec. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest na terenach niezagospodarowanych, poza miejscami
publicznymi.
§ 19. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
powodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych przeznaczonych do wspólnego użytku.
Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów przewodników.
Rozdział 8.
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 20. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod
następującymi warunkami:
1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczanie go przez te
zwierzęta,
2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości
lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory,
3) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do
uprzątnięcia zanieczyszczenia.
§ 23. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
w zabudowie wielolokalowej, na terenach rekreacyjnych.
2. Zakaz, o którym mowa w ust 1 nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne potrzeby,
pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków
sanitarno-higienicznych.
Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 21. 1. Wyznacza się następujące obszary gminy podlegające obowiązkowej deratyzacji:
1) nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
2) nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym wielolokalowym,
3) obszary, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty handlowe, usługowe
i produkcyjne z branży gastronomicznej, spożywczej i rolniczej.
2. Deratyzację należy przeprowadzać w następującym terminie: jednokrotnie w ciągu roku w okresie
jesiennym - wrzesień/październik.
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Uzasadnienie
Mając na uwadze art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z póżn. zm.), Rada Gminy jest obowiązana do dostosowania
obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce do przepisów
wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ww. ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych
przepisów. Termin ten został wydłużony do 31 grudnia 2020 r. ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
( Dz.U. 2020.875)
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) wprowadziła zmiany dotyczące między innymi
poszerzenia rodzaju selektywnie przyjmowanych odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych o frakcję odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
Ponadto ustawodawca dopuścił zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności
w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do
października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków
wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Wprowadzenie powyższego zapisu spowodowało konieczność zwiększenia częstotliwości odbioru
bioodpadów na terenie Gminy Gorzyce.
Zwolniono z konieczności posiadania worków na bioodpady nieruchomości które korzystają z zwolnienia
z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanymi
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi na terenie Gminy Gorzyce, kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
W związku z rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody nr ORG.0711.00005.2020 z dnia 30.07.2020 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XX/178/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce, dokonano zmian
zgodnie z zaleceniami Wojewody.
Przedłożony projekt uchwały został zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wodzisławiu Śl., oraz poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Do projektu uchwały nie zostały wniesione uwagi.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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