
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 385/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 

z dnia 26 maja 2022 r. 

                                                                   

(projekt) 

 

UCHWAŁA Nr .........../2022 

RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

z dnia .... czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/116/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 marca 

2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie   

Miasta i Gminy Pilica (t.j. Dz. Urz. Woj. Sla 2021.4607) 

Na podstawie 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), art. 4 ust. 

1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z t.j.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Zawierciu oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica, 

zgodnie z uchwałą Nr V/29/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2019 r., oraz 

konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/289/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 

28 października 2010 r., z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala: 

§ 1. 

 W załączniku do uchwały Nr XX/116/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 marca 

2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 

Pilica (t.j. Dz. Urz. Woj. Sla 2021.4607), dokonuje się następujących zmian: 

1. § 3 ust. 1 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,” 

2. § 3 ust. 1 pkt 3 lit. g otrzymuje brzmienie: 

„f) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,” 

3. § 3 ust. 1 pkt 3 lit. h otrzymuje brzmienie: 

„h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;’ 

4. § 3 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) samodzielne dostarczanie do punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, 



odpadów niebezpiecznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, 

odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;” 

5. § 8 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) pojemniki na odpady zbierane selektywnie dla nieruchomości w zabudowie 

wielolokalowej o pojemności 1100 l dla każdej frakcji odpadów o odpowiedniej kolorystyce i 

oznakowaniu tj. niebieski - oznaczony napisem „Papier” - z przeznaczeniem na papier w tym 

tekturę, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury; zielony - 

oznaczony napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

żółty - oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na tworzywa 

sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe oraz metale, w tym odpady opakowaniowe z metali; brązowy - oznaczony 

napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady.” 

6. § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący sposób: 

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej do worków, o których mowa w ust. 3 

pkt 4, 

b) dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej do pojemników o pojemności co 

najmniej 1100 l, o którym mowa w ust. 3 pkt 5.” 

7. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej: 

a) w mieście Pilica - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do 

października i jeden raz w miesiącu w okresie od listopada do marca, 

b) w sołectwach: Biskupice, Cisowa, Dobra, Dobra Kolonia, Dobraków, Dzwonowice, 

Dzwono-Sierbowice, Jasieniec, Kidów, Kleszczowa, Kocikowa, Podleśna, Przychody, 

Siadcza, Sierbowice, Sławniów, Smoleń, Solca, Szyce, Wierbka, Wierzbica, Zarzecze, 

Złożeniec - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

     2) dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej: 

a) w mieście Pilica: nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do 

października i jeden raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca, 

b) w sołectwach: Sławniów, Wierbka - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.” 

8. § 11 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe:  

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej jeden raz w miesiącu,  

b) dla nieruchomości w zabudowie wielolokalowej - co najmniej jeden raz w miesiącu, 

c) dla nieruchomości, na której znajdują się obiekty użyteczności publicznej – co najmniej 

jeden raz w miesiącu,” 

9. § 11 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne, 

odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, na bieżąco do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponadto przeterminowane leki 



i chemikalia można wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach, 

a baterie do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży i placówkach oświatowych,” 

10. § 11 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) pozbywanie się zebranych bioodpadów stanowiących odpady komunalne bezpośrednio z 

nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej: 

a) w mieście Pilica - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do 

października i jeden raz w miesiącu w okresie od listopada do marca, 

b) w sołectwach: Biskupice, Cisowa, Dobra, Dobra Kolonia, Dobraków, Dzwonowice, 

Dzwono-Sierbowice, Jasieniec, Kidów, Kleszczowa, Kocikowa, Podleśna, Przychody, 

Siadcza, Sierbowice, Sławniów, Smoleń, Solca, Szyce, Wierbka, Wierzbica, Zarzecze, 

Złożeniec – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.” 

11. § 11 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) pozbywanie się zebranych bioodpadów stanowiących odpady komunalne bezpośrednio 

z nieruchomości w zabudowie wielolokalowej: 

a) w mieście Pilica: nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do 

października i jeden raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca, 

b) w sołectwach: Sławniów, Wierbka – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.” 

12. § 16 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren 

nieruchomości, a w budownictwie wielolokalowym poza obręb własnego mieszkania,” 

13. § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych w zabudowie 

wielolokalowej.” 

14. § 18 ust. 1 pkt b otrzymuje brzmienie: 

„b) obszary wielolokalowej zabudowy mieszkaniowej.” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykonanie ustawowego 

upoważnienia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) zobowiązującego organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia: 

1. wymagań w zakresie:  

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: 

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

oraz bioodpady,  

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich 

mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: 

wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków 

i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, które powstały 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz 

odpadów tekstyliów i odzieży, a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

z gospodarstw domowych, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego,  

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;  

2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i 

worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, przy uwzględnieniu:  

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź 

w innych źródłach,  

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;  

3. utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 

4. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

5. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

6. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku;  

7. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w 

poszczególnych nieruchomościach;  

8. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania.  

 Zmiany zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilica 

przyjętego uchwałą Nr XX/116/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 marca 2020r. (t.j. Dz. 

Urz. Woj. Sla 2021.4607) wynikają ze zmiany zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.)  

 Zmiany dotyczą m.in. zmiany art. 6r ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w  gminach, zmienionego przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o 

odpadach (Dz. U. 2021 poz. 1648), który to umożliwił zmianę częstotliwości odbierania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady 



komunalne. Zmiana uchwały wynika również ze zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 17 

listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2151). 

 Zgodnie z art 6r ust 3b dopuszcza się 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, z wyłączeniem gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich, w 

przypadku których częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza.  

 Regulamin jest aktem prawa miejscowego. Przedłożony projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego opinią sanitarną z dnia 

(……….…) oraz został poddany konsultacjom społecznym w okresie od dnia (…………..) do dnia 

(…………) . 

 

 

 

 


