
Załącznik Nr 2 

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/115/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 marca  

2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów (t.j. Dz. Urz. Woj. Sla 2021.4605) 

 

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. 6r ust. 3, 3a, 3c i 3d 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 uchwale Nr XX/115/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (t.j. Dz. Urz. Woj. 

Sla 2021.4605), wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,” 

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

„f) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, pochodzące z remontów i innych 

robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest 

wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest 

wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,” 

3. § 2 ust. 2 pkt 7 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. § 2 ust. 3 pkt b otrzymuje brzmienie: 

„b) maksymalnie 2Mg/nieruchomość/rok w zabudowie wielolokalowej.” 

5. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z nieruchomości w pojemniku do 

zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zgodnie z opublikowanym przez Gminę 

harmonogramem z następującą częstotliwością:  

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.” 

6. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa 

sztucznego, metalu i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, gromadzone oddzielnie w 

odpowiednich workach z folii - dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w 

pojemnikach do selektywnej zbiórki - w zabudowie wielolokalowej, odbierane są z 

nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą 

częstotliwością:  

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

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

7. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach z folii - dla 

nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w pojemnikach do gromadzenia bioodpadów - 

w zabudowie wielolokalowej, odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez 

Gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:  

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. § 5 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą 

również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, 

tworzywa sztucznego, metalu, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, odpady 

wielkogabarytowe, w tym meble oraz bioodpady, w przypadku gdy pozbycie się ich jest 

konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.” 

 

 

§ 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 

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 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.) Rada Miasta i Gminy w 

Pilicy obowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy 

sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług określa w szczególności ilość odpadów 

komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych.  

W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta i Gminy Pilica.  

 Zmiany zapisów szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przyjętego 

uchwałą Nr XX/115/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 marca 2020 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Sla 

2021.4605) 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.). 

  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 

(…………) . 

 

 


