
UCHWAŁA NR XIX/148/2020
RADY GMINY ŁAMBINOWICE

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Łambinowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w związku 
z art. 9 ust. 1 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 w Nysie, Rada Gminy Łambinowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łambinowice (Dz. Urzęd. Woj. Opolsk. 
z 10 października 2017 r., poz. 2498) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w różnych odmianach wyrazy "odpady biodegradowalne", "odpady zielone" lub wyrazy "odpady 
komunalne ulegające biodegradacji" oraz "odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji" zastępuje się 
użytym w odpowiedniej odmianie wyrazem: "bioodpady"; 

2) § 1 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Łambinowice dotyczące:

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 powstałych 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, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 
odpadów tekstyliów i odzieży, 

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, 

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; 
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8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania." 

3) § 2 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości 
i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 

1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie 
obejmującym: 

a) papieru; 

b) tworzywa sztucznego, w tym tworzywa sztucznego typu PET; 

c) metali; 

d) opakowań wielomateriałowych; 

e) szkła (bezbarwnego i kolorowego); 

f) bioodpadów; 

g) odpadów niebezpiecznych, 

h) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

i) zużytych baterii i akumulatorów; 

j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

l) zużytych opon; 

ł) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

m) 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; 

n) odpadów tekstyliów i odzieży.

2) zbieranie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, w tym popiołu i przekazywanie ich 
uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. 

4) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru bezpośrednio 
z nieruchomości podmiotowi odbierającemu odpady, wskazane poniżej odpady komunalne w następujący sposób: 

1) szkło (bezbarwne i kolorowe), w tym opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego gromadzone w workach 
LDPE lub w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem "SZKŁO", 

2) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury gromadzone w workach LDPE lub 
w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem "PAPIER", 

3) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (w tym: odpady opakowaniowe z metali, odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych) gromadzone w workach LDPE lub w pojemnikach koloru żółtego 
oznaczonych napisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE", 

4) bioodpady gromadzone w workach LDPE lub pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem "BIO", 

5) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach koloru czarnego, 
ciemnozielonego lub ciemnoszarego oznaczonych napisem „Odpady zmieszane” lub w takich workach.

2. Odpady wymienione w § 2 pkt 1 lit g) – n) właściciele nieruchomości pozbywają się przekazując je do 
punktu selektywnej zbiórki odpadów, zwanym dalej "PSZOK". Do PSZOK właściciele nieruchomości oraz 
mieszkańcy mają także prawo przekazać odpady określone w § 2 pkt 1 lit a) – f) jako nadwyżki odpadów, 
zgromadzonych w okresach pomiędzy ich odbiorami. 
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3. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mogą być w razie konieczności 
odbierane w systemie akcyjnym bezpośrednio z nieruchomości. W takim przypadku właściciele nieruchomości 
pozbywają się ich poprzez ich wystawienie przed nieruchomość w terminach ich odbioru określonych przez 
podmiot odbierający odpady."

5) tytuł Rozdziału 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Rozdziału 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 utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym." 

6) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1¹ w brzmieniu: "1¹ . Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują 
mieszkańcy zbierają i gromadzą odpady tylko i wyłącznie w odpowiednich workach, o których mowa w § 3, 
o pojemności 60 L i 120 L, o których mowa w ust. 1. Zapisy kolejnych paragrafów i załącznika do uchwały 
odnoszące się do pojemności pojemników, jakie mają obowiązek stosować właściciele nieruchomości na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy przeliczać przy wykorzystaniu 
pojemności worków 60 L i 120 L, wskazanych w ust. 1. Stosowanie worków nie wyklucza jednak ich 
gromadzenia w pojemnikach, w celach estetycznych; ilości i pojemności worków stosowane są jedynie dla 
potrzeb rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi." 

7) po Rozdziale 3 i § 18 dodaje się Rozdział 3¹ i § 18¹ w brzmieniu: 

"Rozdział 3¹. Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 
odpadów. 

 § 18¹. Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 
polega na: 

1)  uporządkowaniu tego miejsca nie rzadziej niż po każdym odebraniu odpadów; 

2)  przeprowadzaniu zabiegów sanitarnych przy użyciu odpowiednich środków chemicznych nie rzadziej niż raz 
na rok; 

3)  przeprowadzeniu deratyzacji zgodnie z zasadami określonymi w § 23 i w terminach tam określonych."

8) w § 19 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:„1. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów 
komunalnych przez właścicieli nieruchomości w sposób określony w § 3 uchwały i w zakresie poszczególnych 
rodzajów odpadów komunalnych w następujący sposób: 

1) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 

2) papier – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 

3) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 

4) bioodpady - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, a w pozostałych 
okresach nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - odbywać się będzie 
w systemie akcyjnym nie rzadziej niż 2 razy w roku zgodnie z podanym harmonogramem. 

6) pozostałe odpady określone w § 2 – nie rzadziej niż raz na 2 miesiące 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice. 

§ 3. 1. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy w Łambinowicach. 

2.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Gawlik
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