
UCHWAŁA Nr XII/37/2020 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 

"PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI"
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku 
Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 4 ust. l-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 14 lit. 
a Statutu Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 5040 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
właściwych miejscowo Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, uchwala się, co 
następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§1.1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące:

1) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób odpadów 
komunalnych;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, 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) sposobu oraz częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości;

5) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;

6) wymagań w zakresie kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnym.

2. Pozostałe wymagania związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gmin,
w szczególności dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
obejmujących:



a) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego,

b) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi;

2) rodzaj i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na drogach publicznych;

3) sposób oraz częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku;

5) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 
lub w poszczególnych nieruchomościach;

6) wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania.

- ustalają przepisy odrębne.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę będącą członkiem Związku;

2) harmonogramie - należy przez to rozumieć ustalany bądź akceptowany przez Związek 
terminarz odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku, uwzględniający 
postanowienia Regulaminu dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów, 
zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, podawany do 
publicznej wiadomości na stronach internetowych Związku oraz Gmin, a także w inny 
ustalony przez Związek sposób;

3) nieruchomościach niezamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

należy przez to rozumieć wyłonionego w drodze przetargu 
organizowanego przez Związek przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, realizujących 
zadania w zakresie odbioru albo odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości na terenie Związku;

4) Operatorze

5) Podmiocie odbierającym odpady należy przez to rozumieć gminną jednostkę 
organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wpisanego do 
rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 Ustawy, 
odbierających odpady komunalne na podstawie umowy zawartej z właścicielem 
nieruchomości;



6) Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanych dalej "PSZOK" - 
należy przez to rozumieć rozlokowane na terenie Związku oraz odpowiednio 
wyposażone, stacjonarne obiekty, zapewniające odbiór wszystkich frakcji odpadów,
0 których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy, stanowiące 
element systemu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

7) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

8) Specjalistycznych pojemnikach na odbiór odpadów - należy przez to rozumieć trwałe
1 właściwie oznakowane pojemniki, służące wyłącznie do gromadzenia baterii 
i akumulatorów oraz przeterminowanych leków;

9) Urzędzie gminy - należy przez to rozumieć właściwe urzędy miast i gmin tworzących 
Związek;

10) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.);

11) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, zwanym dalej "WPGO" - należy przez to 
rozumieć aktualną uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 
uchwalenia planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego;

12) wyspecjalizowanych punktach odbioru odpadów - należy przez to rozumieć działające 
na podstawie przepisów odrębnych systemy odbioru odpadów problemowych, 
w szczególności przeterminowanych lekarstw, baterii i akumulatorów oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, stosowane w szczególności w placówkach 
handlowych lub usługowych;

13) zbiórce odpadów "u źródła" - należy przez to rozumieć odbiór, bezpośrednio z terenu 
nieruchomości, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 
selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych takich jak: papier, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło oraz bioodpady, udostępnianych 
Operatorowi przez właścicieli nieruchomości, w miejscach do tego przeznaczonych, 
zgodnie z Regulaminem;

14) związkowy system odbioru odpadów - zorganizowany przez Związek system odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązanych do uiszczania na 
rzecz Związku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

15) Związku - należy przez to rozumieć Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi" z siedzibą w Pile.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w 
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi



§ 3. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do gromadzenia powstałych na terenie ich 
nieruchomości odpadów komunalnych, do pozbycia się których są zobligowani, wyłącznie 
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia segregacji odpadów zgodnie 
z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 
następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papieru;

2) metalu;

3) tworzyw sztucznych;

4) opakowań wielomateriałowych;

5) szkła;

6) bioodpadów;

7) odpadów niebezpiecznych

8) przeterminowanych leków;

9) przeterminowanych chemikaliów;

10) 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;

11) zużytych baterii i akumulatorów;

12) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

13) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

15) zużytych opon;

16) odzieży i innych tekstyliów;

17) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niezawierających frakcji, o 
których mowa w pkt 1-16.

4. Selektywnie zbierane odpady komunalne, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 gromadzone są 
łącznie.

§ 4. Właściciele nieruchomości objęci związkowym systemem odbioru odpadów zobowiązani 
są zgromadzone przez siebie odpady komunalne:

1) udostępnić Operatorowi w ramach zbiórki odpadów "u źródła", poprzez wystawienie 
pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przed



wejście na teren nieruchomości lub udostępnienie ich w specjalnie w tym celu 
wyznaczonych miejscach;

2) dostarczyć do PSZOK;

3) przekazać do wyspecjalizowanych punktów odbioru odpadów.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości nie objęci związkowym systemem odbioru odpadów 
zobowiązani są pozbywać się zebranych na terenie nieruchomości odpadów w sposób zgodny 
z przepisami Ustawy i przepisami odrębnymi, w szczególności poprzez udostępnienie ich 
Podmiotowi odbierającemu odpady.

2. Właściciele nieruchomości nie objęci związkowym systemem odbioru odpadów nie mogą 
zgromadzonych przez siebie odpadów komunalnych:

1) udostępniać Operatorowi w ramach zbiórki odpadów "u źródła", poprzez wystawienie 
pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przed 
wejście na teren nieruchomości lub udostępnienie ich w specjalnie w tym celu 
wyznaczonych miejscach;

2) dostarczać do PSZOK.

§ 6. Właściciele nieruchomości objęci związkowym systemem odbioru odpadów zobowiązani 
są do:

1) gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
w pojemnikach, o których mowa w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu, a następnie 
przekazania ich Operatorowi, w ramach zbiórki odpadów "u źródła";

2) gromadzenia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych 
i szkła w pojemnikach lub workach, o których mowa w Rozdziale 3 niniejszego 
Regulaminu, a następnie:

a) przekazania ich Operatorowi w ramach zbiórki odpadów "u źródła",

b) dostarczenia ich do PSZOK;

3) gromadzenia , z zastrzeżeniem § 7, bioodpadów w pojemnikach lub workach, o których 
mowa w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu, a następnie:

a) przekazania Operatorowi w ramach zbiórki odpadów "u źródła";

b) dostarczenia do PSZOK;

4) przekazywania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

a) do PSZOK;

b) do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

c) do punktów sprzedaży detalicznej, zgodnie z właściwymi przepisami;

d) do punktów serwisowych, zgodnie z właściwymi przepisami;



e) do innych wyspecjalizowanych punktów odbioru odpadów, zgodnie z właściwymi 
przepisami;

5) przekazywania zużytych baterii i akumulatorów do:

a) PSZOK;

b) specjalistycznych pojemników na odbiór odpadów udostępnionych w miejscach 
publicznie dostępnych;

c) innych wyspecjalizowanych punktów odbioru odpadów, zgodnie z właściwymi 
przepisami;

6) przekazywania przeterminowanych leków, pochodzących z gospodarstw domowych,
do:

a) PSZOK;

b) specjalistycznych pojemników na odbiór odpadów w aptekach oraz innych 
miejscach, których wykaz podany jest do wiadomości na stronach internetowych 
Związku, w siedzibach urzędów gmin oraz Biurze Związku;

7) przekazywania przeterminowanych chemikaliów pochodzących z gospodarstw 
domowych do PSZOK;

8) przekazywania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych do PSZOK;

9) przekazywania zużytych opon do PSZOK;

10) przekazywania odpadów budowlanych i rozbiórkowych do PSZOK;

11) przekazywania odpadów z odzieży i innych tekstyliów do PSZOK lub innych punktów 
do tego przeznaczonych;

12) przekazywania 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 do PSZOK;

13) przekazywania odpadów niebezpiecznych będących odpadami komunalnymi do 
PSZOK.

§7. 1.
jednorodzinnymi bioodpady mogą być zagospodarowywane w przydomowych 
kompostownikach na terenie tych nieruchomości.

2. Określa się następujące wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnym:

1) w przydomowym kompostowniku kompostuje się wyłącznie bioodpady wytworzone na 
danej nieruchomości;

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi



2) do kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne dopuszcza się 
stosowanie wyłącznie kompostowników z wydzielonymi ścianami;

3) przydomowe kompostowniki zapewnią prawidłowy proces kompostowania odpadów 
w warunkach tlenowych w okresie całego roku.

3. Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym, jeżeli korzystają ze zwolnienia z opłaty za gospodarowania 
odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 4a Ustawy, w całości z obowiązku 
posiadania pojemnika lub worka na te odpady.

4. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, jest pisemne 
zawiadomienie Związku w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

5. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 3 nie mogą przekazywać bioodpadów 
Operatorowi, ani przekazywać ich do PSZOK.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki 
lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny na terenie 
nieruchomości zgodnie z Rozdziałem 3 niniejszego Regulaminu.

2. Właściciele nieruchomości objęci związkowym systemem odbioru odpadów zobowiązani są 
do udostępniania Operatorowi pojemników lub worków służących do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości w wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru 
odpadów komunalnych, w miejscu wyodrębnionym, dostępnym Operatorowi bez konieczności 
otwierania wejścia na teren danej nieruchomości. Gdy takiej możliwości nie ma, pojemniki lub 
worki służące do zbierania odpadów komunalnych należy wystawić, zgodnie 
z harmonogramem, przed wejście na teren nieruchomości.

3. Udostępnienie lub wystawienie pojemników lub worków służących do zbierania odpadów 
komunalnych, o którym mowa w ust. 2, powinno nastąpić nie później niż do godziny 6:00, 
w wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru odpadów komunalnych.

4. W zabudowie wielorodzinnej oraz na terenie nieruchomości niezamieszkałych objętych 
związkowym system odbioru odpadów, w celu odbioru odpadów zgromadzonych 
w pojemnikach, dopuszcza się wjazd pojazdów Operatora na teren nieruchomości, o ile jest to 
możliwe ze względów technicznych.

5. Właściciele nieruchomości nie objęci związkowym systemem odbioru odpadów 
zobowiązani są do udostępniania Podmiotowi odbierającemu odpady pojemników lub worków 
służących do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości na zasadach 
określonych w umowie z tym podmiotem.



§ 9. Właściciel nieruchomości utrzymuje w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym użytkowane pojemniki do gromadzenia odpadów, na zasadach określonych 
w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu.

§ 10. Właściciel nieruchomości utrzymuje w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym 
miejsce gromadzenia odpadów poprzez:

1) ustawienie pojemników w sposób uporządkowany, zapewniający swobodny do nich 
dostęp;

2) umieszczanie odpadów wyłącznie w pojemnikach lub workach i niedopuszczanie do 
wysypywania się odpadów z pojemników lub worków;

3) w przypadku dopuszczonego Regulaminem zbierania odpadów w workach, 
zawiązywanie worków lub zabezpieczanie w inny sposób znajdujących się w nich 
odpadów przed wypadaniem w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów;

4) zabezpieczenie zgromadzonych odpadów przed wpływem warunków atmosferycznych 
oraz dostępem do nich zwierząt poprzez zamykanie klap pojemników, a w przypadku 
bioodpadów i papieru umieszczanie ich w miarę możliwości w zadaszonej części 
miejsca gromadzenia odpadów;

5) systematyczne uprzątanie miejsca gromadzenia odpadów z odpadów zalegających poza 
pojemnikami i workami z zachowaniem zasad selektywnego zbierania odpadów, w tym 
także okresowe mycie zapobiegające powstawaniu uciążliwości zapachowych;

6) zabezpieczenie terenu bezpośrednio pod pojemnikami i workami przed gromadzeniem 
się odcieków, wód opadowych i roztopowych oraz uprzątanie z tego terenu śniegu i 
lodu.

§ 11. Na terenie Związku zabrania się:

1) gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych śniegu, 
lodu lub gorącego popiołu;

2) gromadzenia w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania zmieszanych lub 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, odpadów niebędących odpadami 
komunalnymi, w szczególności odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, 
produkcyjnej, handlowej lub usługowej;

3) uszkadzania lub niszczenia pojemników niestanowiących własności właściciela 
nieruchomości;

4) pozostawiania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania zmieszanych lub 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych poza terenem nieruchomości w sposób 
stwarzający zagrożenie dla mienia innych osób.



Rozdział 3.

Rodzaj i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych

§ 12. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości muszą spełniać następujące wymagania:

1) odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155 z późn. zm.);

2) być trwale zamykane;

3) umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym mechanizmem załadowczym 
pojazdów odbierających odpady;

4) zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla pracowników Operatora lub Podmiotu 
odbierającego odpady podczas opróżniania i dla osób gromadzących odpady, 
gwarancję długotrwałego użytkowania,;

5) poddawane muszą być łącznie obligatoryjnemu czyszczeniu, myciu i dezynfekcji, 
w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwukrotnie w danym roku kalendarzowym 
w odstępach nie mniejszych niż co trzy miesiące.

2. Worki dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 
muszą spełniać następujące wymagania:

1) zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla pracowników Operatora lub Podmiotu 
odbierającego odpady podczas odbioru odpadów;

2) zapewniać wytrzymałość umożliwiającą ich załadunek, uwzględniającą rodzaj 
odpadów w nich gromadzonych;

3) zawierać czytelne oznakowanie rodzaju odpadu w nich gromadzonego.

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości objętych 
związkowym systemem odbioru odpadów powinny być opatrzone chipem, pozwalającym na 
automatyczne odnotowywanie faktu odbioru odpadów w prowadzonym przez Operatora 
systemie ewidencji, powiązanym z systemem lokalizacji pojazdów (RFID), umożliwiającym 
imienną identyfikację wytwórcy odpadów jedynie przez Związek, w ramach prowadzonego 
systemu elektronicznego.

§ 13. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych:

1) pojemniki z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym, przeznaczone do gromadzenia 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o pojemnościach: 1201, 240 
1, 1100 1;

2) pojemniki z tworzywa sztucznego, w kolorach określonych w Regulaminie oraz 
czytelnie, w widocznym miejscu oznakowane słownym lub graficznym oznaczeniem



właściwych, selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w nich gromadzonych 
o pojemnościach: 1201, 240 1, 1100 1;

3) kontenery (typu KP 2,5; KP 5; KP 7; KP 10) o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3;

4) pojemniki półpodziemne (częściowo zagłębione w ziemi) oraz szczelne zbiorniki 
podziemne, z wyprowadzoną na powierzchnię terenu komorą wrzutową, dostosowane 
do opróżniania samochodem wyposażonym w urządzenie dźwigowe HDS.

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych:

1) pojemniki z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym, przeznaczone do gromadzenia 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o pojemnościach: 601, 120 1, 
2401, 1100 1;

2) pojemniki z tworzywa sztucznego, w kolorach określonych w Regulaminie oraz 
czytelnie, w widocznym miejscu oznakowane słownym lub graficznym oznaczeniem 
właściwych, selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w nich gromadzonych 
o pojemnościach: 601, 120 1, 2401, 1100 1;

3) kontenery (typu KP 2,5; KP 5; KP 7; KP 10) o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3.

3. Dopuszcza się gromadzenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 
odpadów selektywnie zbieranych tj. papier, plastik, metale, szkło, opakowania 
wielomateriałowe oraz bioodpady w pojemnikach podziemnych oraz półpodziemnych. 
Właściciel nieruchomości na własny koszt musi wyposażyć nieruchomość w powyższe 
urządzenia oraz zapewnić ich utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym 
i porządkowym.

§ 14. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej 
stosuje się pojemniki lub worki w następującej kolorystyce:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier;

2) zielony - z przeznaczeniem na szkło;

3) żółty
wielomateriałowe;

4) brązowy - z przeznaczeniem na bioodpady.

z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania

§ 15. 1. W zabudowie wielorodzinnej oraz na nieruchomościach niezamieszkałych, dla potrzeb 
selektywnej zbiórki odpadów stosuje się wymienione w § 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2, 
pojemniki w następującej kolorystyce:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier;

2) zielony - z przeznaczeniem na szkło;



3) żółty 
wielomateriałowe;

4) brązowy - z przeznaczeniem na bioodpady.

2. W przypadku zastosowania kontenerów, wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt
3, nie obowiązują oznaczenia kolorystyczne, o których mowa w ust. 1, jednakże kontenery te 
powinny być jednoznacznie i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu słownym lub 
graficznym oznaczeniem właściwych odpadów w nich gromadzonych.

z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania

§ 16. 1. W PSZOK stosuje się pojemniki odpowiednio oznaczone rodzajem odpadów w nich 
gromadzonych:

1) z przeznaczeniem na papier;

2) z przeznaczeniem na szkło;

3) z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe;

4) z przeznaczeniem na bioodpady.

2. W przypadku zastosowania kontenerów nie obowiązują oznaczenia kolorystyczne, o których 
mowa w ust. 1, jednakże kontenery te powinny być jednoznacznie i czytelnie oznakowane, 
w widocznym miejscu słownym lub graficznym oznaczeniem właściwych odpadów w nich 
gromadzonych.

3. W PSZOK mogą być stosowane inne rodzaje pojemników, dostosowane do rodzaju 
przyjmowanych odpadów, zapewniające prawidłowe segregowanie, przechowywanie, 
zabezpieczenie oraz przygotowanie do transportu odpadów, w szczególności odpadów 
niebezpiecznych.

4. PSZOK zapewniają przyjęcie odpadów wymienionych w § 3 ust. 3, z wyłączeniem 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w podziale na poszczególne frakcje 
zbierane selektywnie.

§ 17. 1. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej lub 
zagrodowej, ustala się, w zależności od liczby osób zamieszkałych, pojemność pojemnika 
przeznaczonego do zbierania na terenie tych nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych:

1) od 1 do 3 osób - pojemnik o pojemności 120 1;

2) od 4 do 6 osób - pojemnik o pojemności 240 1 lub pojemniki o łącznej pojemności 
2401;

3) od 7 do 11 osób - pojemniki o łącznej pojemności 480 1;

4) od 12 do 15 osób - pojemniki o łącznej pojemności 600 1.

2. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej, 
w przypadku niestosowania systemu workowego, ustala się pojemność pojemników



przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów na terenie tych nieruchomości, 
wynoszącą na każdą z selektywnie zbieranych frakcji odpadów komunalnych, o których mowa 
w § 3 ust. 3 pkt 1-6, z zastrzeżeniem, iż frakcje, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2-4 zbierane 
są łącznie:

1) od 1 do 3 osób - pojemnik o pojemności 120 1;

2) od 4 do 6 osób - pojemnik o pojemności 240 1 lub pojemniki o łącznej pojemności 240

3) od 7 do 11 osób - pojemniki o łącznej pojemności 480 1;

4) od 12 do 15 osób - pojemniki o łącznej pojemności nie mniejszej niż 600 1.

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej, zobowiązani 
są gromadzić niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne wyłącznie w pojemnikach do 
tego celu przeznaczonych, ustalając ich pojemność uwzględniającą normę 30 1 na mieszkańca, 
przy częstotliwości odbioru odpadów raz na tydzień, jednak co najmniej jeden pojemnik
0 pojemności nie mniejszej niż 120 1 na każdą nieruchomość.

2. W przypadku częstotliwości odbioru odpadów komunalnych innej niż określona w ust.
1 pojemność pojemników należy określić proporcjonalnie.

3. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, powstające w budynkach mieszkalnych, 
należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach o pojemności od 120 1 do 5000 1.

4. W odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz 
nieruchomości niezamieszkałych, minimalny normatyw pojemników do odbioru odpadów 
komunalnych ustala się z uwzględnieniem zapisów § 18 ust. 1 oraz § 20.

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, zobowiązani są dostosować pojemność 
pojemników i kontenerów do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając przy tym wymienione poniżej 
minimalne normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

1) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi poniżej - 2 litry na każdego 
pracownika oraz 0,50 litra na każdego prognozowanego interesanta, klienta lub 
odwiedzającego;

2) dla szkół wszelkiego typu - 3 litry na każdego ucznia, studenta i pracownika;

3) dla żłobków i przedszkoli, klubów malucha i innych tego typu nieruchomości - 3 litry 
na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych oraz zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych 
w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, w których pracę wykonują nie 
więcej niż 3 osoby - pojemnik o pojemności 60 litrów na lokal;



5) dla lokali handlowych oraz zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych 
w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, w których pracę wykonuje od 4 
do 6 osób - pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal;

6) dla lokali handlowych oraz zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych 
w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, w których pracę wykonuje 
więcej niż 6 osób - 20 litrów na każdą taką osobę;

7) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak 
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każdy punkt;

8) dla lokali gastronomicznych - 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to 
także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej 
jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal;

9) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 
120 litrów na każdy punkt;

10) dla domów opieki, szpitali itp. - 20 litrów na jedno łóżko;

11) dla hoteli, pensjonatów, noclegowni, itp. - 10 litrów na jedno łóżko, jednak co najmniej 
jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

12) dla ogródków działkowych 10 litrów na każdą działkę w okresie sezonu (tj. od 
1 kwietnia do 31 października każdego roku), a poza tym okresem, według 
indywidualnych potrzeb zgłoszonych przez zarządców tych ogrodów. Dla większej 
liczby działek dopuszcza się jeden pojemnik, o pojemności stanowiącej iloczyn 
normatywnej pojemności i liczby działek. W przypadku działek zamieszkałych na stałe 
zastosowanie mają przepisy § 17; W przypadku ogrodów działkowych o ilości do 100 
działek - 5 litrów na każdą działkę w okresie sezonu.

13) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku - jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każdą działkę;

14) dla targowisk, hal targowych, giełd - 60 litrów na każde 10 m2 powierzchni targowej;

15) dla cmentarzy - co najmniej 2 litry na jedno miejsce pochówku;

16) dla pozostałych, niewymienionych wcześniej nieruchomości - w zależności od potrzeb;

17) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości 
w obrębie takich punktów, wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza 
lokalem, co najmniej jednego, pozostającego do dyspozycji ich klientów, pojemnika do 
gromadzenia odpadów.

2. Przy częstotliwości odbioru odpadów komunalnych innej niż określona w ust. 1 pojemność 
pojemników należy określić proporcjonalnie.

3. W przypadku, gdy minimalny normatyw zastosowanego na nieruchomościach 
niezamieszkałych pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie



przekracza 240 litrów, a odbiór następuje z częstotliwością jeden raz na dwa tygodnie, możliwe 
jest stosowanie systemu workowego do odbioru odpadów selektywnie zbieranych.

§ 20. Liczba i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych, zarówno z terenu 
nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych, ustalana jest przez właścicieli tych 
nieruchomości z zastosowaniem określonych w Regulaminie normatywów oraz częstotliwości 
odbioru, tak aby nie dopuszczać do przepełniania worków, pojemników i kontenerów.

Rozdział 4.

Częstotliwości i sposób pozbywania się odpadów komunalnych

§ 21. 1. Właściciele nieruchomości objętych związkowym systemem odbioru odpadów 
przekazują niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i zbierane w sposób selektywny 
w terminach wyznaczonych w harmonogramie.

2. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości zamieszkałych - z obszaru zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej jeden raz na dwa 
tygodnie;

2) zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań 
wielomateriałowych oraz papieru - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;

3) zbierane w sposób selektywny odpady ze szkła - co najmniej jeden raz na cztery 
tygodnie;

4) bioodpady:

a) od 1 kwietnia do 30 listopada - jeden raz w tygodniu,

b) od 1 grudnia do 31 marca - jeden raz na cztery tygodnie.

3. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości zamieszkałych - z obszaru zabudowy wielorodzinnej:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej jeden raz w tygodniu;

2) zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań 
wielomateriałowych oraz papieru - co najmniej jeden raz w tygodniu;

3) zbierane w sposób selektywny odpady ze szkła - co najmniej jeden raz na cztery 
tygodnie;

4) bioodpady:

a) od 1 kwietnia do 30 listopada - jeden raz w tygodniu,

b) od 1 grudnia do 31 marca - jeden raz na cztery tygodnie.



4. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości niezamieszkałych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej jeden raz na dwa 
tygodnie, z wyłączeniem: targowisk z których odbiór odpadów powinien następować 
każdorazowo po zakończeniu dnia targowego, nieruchomości, na których prowadzona 
jest działalność gastronomiczna lub handlowa w branży spożywczej - z których odbiór 
odpadów odbywa się raz na tydzień, a także innych nieruchomości z których 
zadeklarowano odbiór raz na tydzień;

2) zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań 
wielomateriałowych, papieru, szkła - co najmniej jeden raz na cztery tygodnie;

3) bioodpady:

a) od 1 kwietnia do 30 listopada - jeden raz w tygodniu,

b) od 1 grudnia do 31 marca - jeden raz na cztery tygodnie.

5. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

a) od 1 kwietnia do 31 października - jeden raz na dwa tygodnie,

b) od 1 listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu.

2) zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań 
wielomateriałowych oraz papieru - jeden raz na cztery tygodnie,

3) zbierane w sposób selektywny odpady ze szkła - jeden raz na cztery tygodnie,

4) bioodpady - jeden raz na cztery tygodnie.

6. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu ogrodów 
działkowych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

a) od 1 kwietnia do 31 października - jeden raz na dwa tygodnie,

b) od 1 listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu,

2) zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań 
wielomateriałowych oraz papieru - jeden raz na cztery tygodnie,

3) zbierane w sposób selektywny odpady ze szkła - co najmniej jeden raz na cztery 
tygodnie,

4) bioodpady - co najmniej jeden raz na cztery tygodnie, chyba że kompostowane są we 
własnym zakresie i na własne potrzeby ogrodów działkowych.



§ 22. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, odbiór 
odpadów następuje po zakończeniu imprezy, w tym także z terenów przyległych, jeżeli 
występuje taka potrzeba.

§ 23. W przypadku odbioru odpadów raz na cztery tygodnie pomiędzy odbiorami nie może 
upłynąć więcej niż pięć tygodni.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 24. Właściciele nieruchomości, w ramach prawidłowego postępowania z odpadami, dążą do 
zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz prowadzą selektywną zbiórkę 
odpadów dla osiągnięcia następujących celów, określonych w WPGO:

1) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do 
składowania;

2) przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, 
przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło;

3) wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych;

4) wydzielenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 
ze strumienia odpadów komunalnych;

5) wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Rozdział 6.

Przepisy końcowe

§ 25. Traci moc uchwała Nr XXII/85/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski 
Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego 
Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2018r., poz. 5095 z późn. zm.).

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "Pilski Region 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi".

§ 27. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

„Pilski

Przewodniczący Zgi 
Związku Miedzys. 
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY Nr XII/37/2020 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 
"PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI"

z dnia 27 lutego 2020 roku

W dniu 19 lipca 2019 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta weszła w życie, z pewnymi 
wyjątkami, w dniu 6 września 2019 roku.

Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 9 ustawy nowelizującej) rada gminy (odpowiednio 
zgromadzenie związku międzygminnego) jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem 
wejścia w życie ustawy nowelizującej na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach w brzmieniu dotychczasowym do znowelizowanych przepisów w terminie 12 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

W przypadku regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach zmiany dotyczą przede 
wszystkim obowiązku określenia w nim wymagań w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie 
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Problematyce tej poświęcony jest § 10 projektu uchwały.

Jednocześnie ustawa nowelizująca stworzyła możliwość wprowadzenia do regulaminu pięciu 
zagadnień o charakterze fakultatywnym (por. art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach).

Zarząd Związku rekomenduje wprowadzenie do regulaminu jednego z tych elementów - 
określenie wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnienie właścicieli takich nieruchomości, 
w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. Regulamin 
zakłada w tym zakresie, że właściciel nieruchomości korzystający ze zwolnienia 
kompostownikowego i prowadzący kompostowanie zgodnie z zasadami określonymi 
w regulaminie będzie zagospodarowywał całość strumienia bioodpadów na terenie swojej 
nieruchomości, a w konsekwencji odpady te nie będą trafiały do zorganizowanego przez 
Związek systemu odpadowego - zarówno w miejscu wytworzenia odpadów, jak i na PSZOK.

Problematyce tej poświęcony jest § 7 projektu uchwały.

Zmianie uległy także nazwy niektórych frakcji odpadów komunalnych - niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów.

W pozostałym zakresie projekt uchwały stanowi kontynuację rozwiązań zawartych w obecnie 
obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku.

Mając na uwadze stale kształtujące się orzecznictwo organów nadzoru oraz sądów 
administracyjnych postanowiono, aby z projektu regulaminu usunąć przepisy, które mogą być



uznane za powtórzenie przepisów ustawowych. Zagadnienia te zostaną przeniesione do 
materiałów informacyjnych opracowanych przez pracowników Biura Związku.

Z regulaminu usunięto także przepisy dotyczące mobilnych zbiórek odpadów co jest związane 
z powstaniem infrastruktury PSZOKowej.

Projekt uchwały został zaopiniowany przez właściwych miejscowo państwowych 
powiatowych inspektorów sanitarnych.

Przewodniczący Zarządu

ata Sypuładr inż. Małgorl


