
UCHWAŁA Nr LII/404/2014
RADY GMINY  MASŁÓW

z dnia 25 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę nr XXVIII/205/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów

Na podstawie  art. 7 ust.1 pkt 3,  art. 18 ust. 2 pkt. 15,  art. 40 ust. 1 i art.  41 ust. 1 ustawy
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz  art.
4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§1
W uchwale  nr  XXVIII/205/2012  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  20  grudnia  2012  r.  w  sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów wprowadza się następujące
zmiany:

1)  § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1.Regulamin  określa  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenach
nieruchomości  położonych  na  obszarze  Gminy  Masłów.  Zadaniem  Gminy  jest
zorganizowanie  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi,  a  do  obowiązków
właścicieli  nieruchomości  należy ponoszenie  na rzecz  Gminy opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

2.  W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszym  Regulaminem,  mają  zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności:
- ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz. U. z 2013r.
poz 1399)
- ustawa z 27.04.2001r. o odpadach Dz.U. 2013 poz .21)
- ustawa z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232)

2) w §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Powstające w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) metal,

c) zużyte akumulatory, ogniwa i baterie,

d) zużyte opony,

e) odpady zielone – sezonowo

f) popiół 

gromadzone są w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów- zwanym dalej 
GPSZO, prowadzonym przez podmiot wybrany przez gminę w drodze przetargu. 



1) w §2 dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie

„  Właściciele  nieruchomości  zamieszkałych,  na  których  prowadzona  jest  również  działalność
gospodarcza zobowiązani są do zawarcia  odrębnej  umowy na odbiór odpadów powstających w
wyniku  prowadzonej  działalności  z  podmiotem wpisanym do  rejestru  działalności  regulowanej
prowadzonej przez Wójta Gminy Masłów z częstotliwością odbioru co najmniej raz w miesiącu.”

2) §6 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Do  gromadzenia  odpadów  selektywnie  zebranych  na  terenie  nieruchomości  zamieszkałej
zabudowanej budynkami wielolokalowymi służą spełniające specjalne normy techniczne pojemniki
do  selektywnej  zbiórki  o  pojemności  minimum  1100  l.  Pojemniki  powinny  posiadać  nadruk
określający jakie odpady w nim umieszczać oraz odpowiedni kolor:

a) kolor niebieski- papier i tektura
b) kolor żółty- tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe\
c) kolor zielony- szkło ‘’

1) §6 ust.6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych służą specjalistyczne kontenery o
pojemności dostosowanej do potrzeb zamawiającego. ‘’

2)  §7 wprowadza się następujące zmiany:

Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów:

a) Przeznaczone  do  selektywnego  zbierania  opakowania  po  żywności  i  inne  należy
opróżnić z zawartości przed włożeniem do worka

b) Odpady  opakowaniowe,  które  posiadają  zakrętki  należy  odkręcić  selekcjonując
oddzielnie  lub  można  je  ponownie  zakręcić  po  zgnieceniu  tak,  aby  zachowały
zmniejszoną objętość

c) Opróżnione opakowania należy, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala , trwale zgnieść
przed włożeniem do worka lub pojemnika 

1) §9 wprowadza się następujące zmiany:

„Ustala się sposób pozbywania i odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości:

a) właściciel  nieruchomości  zamieszkałej  w  dniu  odbioru  odpadów  komunalnych
zobowiązany jest umieścić pojemniki i worki z odpadami przed posesją przy ogrodzeniu, w
miejscu  wyodrębnionym   dostępnym  dla  pracowników  podmiotu  uprawnionego  do  ich
odbioru

1) §11 ust.4 otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości mają obowiązek samodzielnie przekazywać odpady  komunalne
powstające na terenie nieruchomości zamieszkałej, w postaci odpadów zielonych, popiołu,
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytych



opon do GPSZO z częstotliwością dostosowaną do swoich potrzeb.

§2
Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§4
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

  
/-/ Sylwester Wojtyna

Przewodniczący Rady Gminy Masłów



UZASADNIENIE

do uchwały Nr LII/404/14
RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 25 września 2014r.

Wprowadzenie zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Masłów  wynika  z  potrzeby  ustalenia  szczegółowych  zasad  gospodarowania  odpadami

komunalnymi. W §2 ust.3 wprowadzono zmianę wynikającą z potrzeb mieszkańców dotyczących

częstotliwości oddawania popiołu stosownie do potrzeb, a nie jak było dotychczas sezonowo. W

regulaminie należało także zamieścić zapisy dotyczące właścicieli nieruchomości zamieszkałych na

których prowadzona jest działalność gospodarcza, ponieważ na przedsiębiorcach ciąży obowiązek

zawierania  odrębnych  umów na  odbieranie  odpadów  komunalnych.  Zmianie  uległy  także  inne

zapisy,  które  mówią  o  zasadach  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych,  sposobie

pozbywania się odpadów tak, aby mieszkańcy nie mieli wątpliwości co do zasad gospodarowania

odpadami komunalnymi obowiązujących na terenie Gminy Masłów. 

/-/ Sylwester Wojtyna

Przewodniczący Rady Gminy Masłów




