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UCHWAŁA NR XXXIX/232/2017
RADY GMINY PCIM
z dnia 8 grudnia 2017 roku
w sprawi: zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim stanowiącego
załącznik do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Myślenicach Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim, stanowiącym załącznik do
uchwały Nr XX/113/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. §3 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) selektywne zbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości”.
2. §5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach/workach
o pojemności określonej w ust. 1 w ujednoliconych kolorach:
a) NIEBIESKI – oznaczony napisem „Papier”, a w nim: papier – w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i tektury;
b) ŻÓŁTY – oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, a w nim:
- metale – w tym odpady opakowaniowe w metali;
- tworzywa sztuczne - w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe;
c) ZIELONY – oznaczony napisem „Szkło”, a w nim: szkło - w tym odpady opakowaniowe ze
szkła;
d) BRĄZOWY – oznaczony napisem „Bio”, a w nim: odpady ulegające biodegradacji,
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
e) POPIELATY – oznaczony napisem „Niesegregowane”, a w nim: odpady zbierane w sposób
niesegregowany (zmieszany) lub pozostałości po segregowaniu odpadów w miejscu ich
wytwarzania;
f) POMARAŃCZOWY – pieluchy jednorazowe”.
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3. §5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Odpady problematyczne, odpady wielkogabarytowe, opony z samochodów osobowych
(niepochodzących z działalności gospodarczej) należy gromadzić na terenie własnej posesji, a w dniu
odbioru wystawić je przed wejściem na terenie nieruchomości lub w miejscu wyznaczonym do tego celu
przez zarządcę nieruchomości, z którego będą odbierane przez uprawniony podmiot”.
4. §5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, należy zbierać w workach lub
kontenerach udostępnionych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady bezpłatnie do 200 kg rocznie
dla danej nieruchomości”.
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5. §5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Odpady o których mowa w pkt 5 i 6 odbierane będą jeden raz w roku w terminie uzgodnionym
wcześniej przez właściciela nieruchomości z firmą świadczącą usługi odbioru odpadów”.
6. §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób zapewniający właściwy stan sanitarnoporządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:
a) odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady pozostałe (zmieszane), papier, plastik,
metal, tekstylia, szkło, pieluchy – 15 razy w roku;
b) odpady wielkogabarytowe, remontowo-budowlane, zużyte opony z samochodów osobowych
(niepochodzące z działalności gospodarczej), odpady problematyczne - 1 raz w roku”.
§ 2. Z dniem 31.12.2017r.
traci moc uchwała nr XXXVI/208/2017 Rady Gminy Pcim z dnia
6 października 2017r. w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Pcim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/113/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 8 lipca 2016 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2018r.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

