UCHWAŁA NR XXXII/224/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 29 maja 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Książ Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art 4. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp. (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 2016 r., poz. 4293), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania, przyjmowanie przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnienie przyjmowania
w inny sposób przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych, zużytych
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, odpady ulegających
biodegradacji, papieru, tektury, tworzyw sztucznych i metali, szkła bezbarwnego,
szkła kolorowego,”.
2) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 8 i 9 uchyla się,
b) w ust 2:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1 papier, w tym tektura”,
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) metali i tworzyw sztucznych.”,
- dodaje się pkt 5 w brzmieniu
„5) ulegających biodegradacji.”.
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na terenie nieruchomości zamieszkałych frakcje odpadów komunalnych powstających
nieregularnie, takie jak:
1) przeterminowane leki;
2) odpady niebezpieczne;
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3) zużyte baterie i akumulatory;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6) zużyte opony;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, powinny być po zebraniu
dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Książu Wlkp.,
przy ulicy Radoszkowskiej, z zastrzeżeniem ust. 4-5.”.
3) w § 5:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić na terenie
nieruchomości zamieszkałej w workach wykonanych z folii LDPE o pojemności od 60 l do 120 l na
każdą wskazaną w § 2 ust. 2 frakcję w kolorach:
1) worek koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier” – do zbierania papieru, w tym tektury;
2) worek koloru białego oznaczony napisem „Szkło bezbarwne” – do zbierania szkła bezbarwnego;
3) worek koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło kolorowe” – do zbierania szkła kolorowego;
4) worek koloru żółtego oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – do zbierania metali
i tworzyw sztucznych;
5) worek koloru brązowego oznaczony napisem „Bio” – do zbierania odpadów ulegających
biodegradacji."
b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

pojemniki
typu
„dzwon”
o pojemności
1,1
m3
lub
typu
„siatkowy”
o pojemnościach od 1,5 m3 do 2,8 m3, a także komplet pojemników tworzących „gniazdo” do
segregacji, powinien posiadać zbliżone do siebie wymiary, kształt nieodbiegający od ogólnie
przyjętych standardów o kolorystyce: papier, w tym tektura – kolor niebieski, szkło bezbarwne –
kolor biały, szkło kolorowe – kolor zielony, metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty, odpady
ulegające biodegradacji – kolor brązowy.”.

4) w § 8”:
a) ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: "2. Odbiór odpadów zmieszanych
komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy odbywać się będzie z częstotliwością:”
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Właściciele nieruchomości wymienionych w ust. 2, zobowiązani są
do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa
w § 2 ust 2. pkt 1 do 4 co najmniej raz w miesiącu."
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Właściciele nieruchomości wymienionych w ust. 4, zobowiązani są
do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1 do 4 co najmniej raz w miesiącu."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/224/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 maja 2017 r.
Treść niniejszej uchwały wprowadza zmiany dotyczące segregacji poszczególnych odpadów
komunalnych
zgodnie
z zasadą
segregacji
określoną
przez
Ministra
Środowiska
w rozporządzeniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) .
Z uwagi na fakt, iż konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z przepisu ustawowego,
nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do proponowanej uchwały, środków
umożliwiających osiągniecie zamierzonego celu.
Projekt uchwały uzyskał opinię Nr ON.HK-0700-8/17 z dnia 24 maja 2017 roku Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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