
UCHWAŁA NR …/…./2018 
RADY GMINY KRUSZYNA 

z dnia …..   2018 r. 

w sprawie  zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Kruszyna 

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 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r., 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017r. poz.1289 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.,o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450), Rada Gminy Kruszyna 
uchwala, co następuje: 

 § 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna, przyjętym uchwałą  
Nr XXIII/152/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 marca 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 10 kwietnia 
2017 roku, poz. 2436), wprowadza się następujące zmiany. 

1. W § 8 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Na terenie gminy odpady komunalne powinno zbierać się w’’: 

1) koszach ulicznych o pojemności co najmniej 25 1, 

2) koszach ustawianych w miejscach publicznych (nie będące koszami ulicznymi) o pojemności co najmniej 
25 1, 

3) pojemnikach (kubłach) na odpady zmieszane o pojemności co najmniej 120 1, w zależności 
od zapotrzebowania na nieruchomości, uwzględniając liczbę osób korzystających z pojemnika oraz 
częstotliwość odbioru, oznaczonych napisem „Odpady Zmieszane”, 

4) pojemnikach (kubłach lub workach) w kolorze żółtym na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące 
frakcje: metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe o pojemności co najmniej 120 l, 
oznaczonych napisem „ Odpady Selektywne ”, 

5) pojemnikach (kubłach lub workach) w kolorze zielonym na szkło o pojemności co najmniej 120 l, 
oznaczonych napisem „Szkło”, 

6) pojemnikach (kubłach lub workach) w kolorze niebieskim na papier o pojemności co najmniej 120 l, 
oznaczonych napisem „ Papier”. 

7) pojemnikach (kubłach lub workach) w kolorze brązowym na odpady ulegające biodegradacji 
o pojemności co najmniej 120 l, oznaczonych napisem „Bioodpady”. 

2. W § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach uwzględniając następujące normy: 

1) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1 do 3 osób : 

a) pojemnik o pojemności 120 1 na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje:  metal, 
tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

b) pojemnik o pojemności 120 l na szkło, 

c) pojemnik o pojemności 120 l na papier, 

d) pojemnik o pojemności 120 1 na odpady ulegające biodegradacji, 

2) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 4 do 6 osób : 

a) pojemnik o pojemności 240 1 na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: metal, 
tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 



b) pojemnik o pojemności 1201 na szkło, 

c) pojemnik o pojemności 120 l na papier, 

d) pojemnik o pojemności 120 1 na odpady ulegające biodegradacji, 

3) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 7 do 15 osób : 

a) pojemnik o pojemności 360 1 na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje:  metal, 
tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

b) pojemnik o pojemności 240 l na szkło, 

c) pojemnik o pojemności 120 l na papier, 

d) pojemnik o pojemności 120 1 na odpady ulegające biodegradacji, 

4) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 16 do 30 osób: 

a) pojemnik o pojemności 1100 1 na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje:  metal, 
tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, przyjmując na każde następne 15 osób jeden 
pojemnik o pojemności 1100 1, 

b) pojemnik o pojemności 1100 l na szkło, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik 
o pojemności 11001, 

c) pojemnik o pojemności 1100 l na papier na każde następne 15 osób jeden pojemnik o pojemności 
11001, 

d) pojemnik o pojemności 1100 1 na odpady ulegające biodegradacji, przyjmując na każde następne 
15 osób jeden pojemnik o pojemności 1100 1. 

3. § 12 otrzymuje brzmienie: 

§ 12. 1. Odpady komunalne zmieszane gromadzone w odpowiednim pojemniku odbierane będą: 

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiąc, 

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w miesiącu, 

3) dla nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

2. Selektywnie zebrane odpady z metalu oraz odpady z tworzywa sztucznego i opakowania 
wielomateriałowe gromadzone łącznie  w odpowiednim pojemniku (worku) odbierane będą: 

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiąc, 

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - raz na miesiąc, 

3) dla nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

4) dla punktu selektywnego zbierania - według potrzeb nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

3. Selektywnie zebrane odpady ( szkło ) gromadzone w pojemnikach ( workach) odbierane będą: 

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - raz na dwa miesiące, 

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - raz na dwa miesiące, 

3) dla nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż raz na dwa miesiąc, 

4) dla punktu selektywnego zbierania - według potrzeb nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

4.  Selektywnie zebrane odpady z papieru gromadzone w pojemnikach (workach) odbierane będą: 

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa miesiące, 

2) dla nieruchomości  w zabudowie wielorodzinnej – raz na dwa miesiące, 

3) dla nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

4) dla punktu selektywnego zbierania  - według potrzeb nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 



5. Selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach (workach) odbierane 
będą: 

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiąc, 

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - raz na miesiąc, 

3) dla nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

4) dla punktu selektywnego zbierania - według potrzeb nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - na bieżąco do punktów selektywnego odbioru 
odpadów, 

7. Odpady wielkogabarytowe - jeden raz w roku. 

8. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory na bieżąco do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, ponadto przeterminowane leki można wrzucać do pojemników 
znajdujących się  wyznaczonych aptekach, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej gminy, 
baterie można wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży i placówkach oświatowych. 

9. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w ust. 2, 
mieszkańcy mogą bezpłatnie pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie przekazując je do stałych lub 
mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów. 

10. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do 
użytku publicznego: 

1) z koszy ulicznych co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie 
konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów, 

2) z koszy ustawianych w miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi) co najmniej raz na 
tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć 
częstotliwość usuwania odpadów, 

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz na miesiąc, nie dopuszczając 
do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


