UCHWAŁA NR XXVI/183/20
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/20 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 11 września 2020r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 3, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i 2, 2a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
Rada Gminy Radziechowy-Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienić uchwałę Nr XXV/167/20 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 11 września 2020r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz
w ten sposób że:
1. § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte
opony należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych z zastrzeżeniem zasad
postępowania z tymi odpadami określonych w § 8 niniejszego Regulaminu.”.
2. § 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„Właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się zebranych selektywne odpadów
komunalnych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz popiołu z palenisk
domowych, uprawnionemu przedsiębiorcy, w terminach wyznaczonych harmonogramem wywozu,
zgodnie z zasadami określonymi w § 8 niniejszego Regulaminu.”.
3. w § 3 skreśla się ust. 12.
4. § 3 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez ich usunięcie
w sposób nie utrudniający ruchu i nie zagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów a także
nie zagrażający istniejącej roślinności oraz umożliwiający swobodny odpływ wody do kanalizacji
deszczowej.”.
5. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Naprawy pojazdów samochodowych powinny odbywać się w uprawnionych warsztatach
naprawczych, przy czym dopuszcza się przeprowadzenie napraw pojazdów samochodowych poza
warsztatami, na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.”.
6. § 5 otrzymuje brzmienie:
„W zakresie prowadzenia właściwej gospodarki nieczystościami ciekłymi właściciel
nieruchomości zobowiązany jest w przypadku wyposażenia nieruchomości w zbiornik
bezodpływowy - do opróżniania zbiornika z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie go przed
przepełnieniem, wylewaniem się nieczystości, zanieczyszczeniem i skażeniem powierzchni ziemi
oraz wód powierzchniowych i podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.”.
7. § 7 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„kompostowniki - przeznaczone do gromadzenia i kompostowania bioodpadów”.
8. § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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„Kosze uliczne powinny być trwałe, szczelne, usytuowane w miejscach gdzie następuje
zwiększona koncentracja ludności (tj. przy przystankach autobusowych). Powinny być posadowione
w widocznych, łatwo dostępnych miejscach, w odległości nie większej niż 1200m.”.
9. § 7 ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„prowadzenie okresowych dezynfekcji pojemników, w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz na
6 miesięcy.”.
10. § 8 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – worek
w kolorze niebieskim o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym napisem „Papier” i miejscem
na adres nieruchomości o pojemności 120 litrów,”.
11. § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„szkło i odpady opakowaniowe ze szkła – worek w kolorze zielonym o zabarwieniu
przeźroczystym z oznakowanym napisem „Szkło” i miejscem na adres nieruchomości o pojemności
80 litrów,”.
12. § 8 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„bioodpady winny być gromadzone w pojemniku koloru brązowego, z oznakowanym napisem
„BIO”, stwarzającym bioodpadom optymalne warunki dla rozpoczęcia procesu kompostowania
w momencie złożenia bioodpadów, nadanie im właściwego tempa procesu aerobowego i uniknięcia
ich zagniwania;
Bioodpady zbiera się w pojemnikach o min. pojemności 110 l, lub większych o pojemnościach
120 l, 140 l, 240 l, 1100 l a także w kontenerach o poj. 5m3 lub 7m3. Wywóz kontenerów o poj. 5 m3
lub 7 m3 należy zgłosić telefonicznie bądź mailowo do Urzędu Gminy.”.
13. w § 9 skreśla się ust. 4,
14. w § 10 ust. 1 pkt 1 skreśla się lit. b,
15. § 10 ust. 1 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„w okresie zimowym kompostowniki powinny być przykryte folią, aby temperatura wewnątrz
nie spadła poniżej zera.”.
16. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zwalnia się w całości, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady, w przypadku kompostowania
przez nich bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych,
zgodnie z treścią niniejszego paragrafu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 01 stycznia 2021 r.

II Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Radziechowy-Wieprz
Damian Dudys
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