UCHWAŁA NR 296.XXIII.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Częstochowy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1696, 1815), art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)
Rada Miasta Częstochowy uchwala:
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy stanowiącym
załącznik do uchwały nr 72.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r., poz. 1734)
zmienionego uchwałą nr 302.XXIV.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy (Dz.
Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2496), uchwałą nr 367.XXIX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia
22 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Częstochowy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016r., poz. 4857), uchwałą nr 494.XXXVI.2017 Rady
Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r., poz. 1354) oraz
uchwałą nr 125.XI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2019r., poz. 3867) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odpady komunalne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy i na
nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, które należy selektywnie zbierać to:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) popioły z palenisk,
8) odpady zielone,
9) przeterminowane leki i chemikalia,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) zużyte opony,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe,
15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.”;
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2) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Odpady, które objęte są odbiorem z terenu nieruchomości, to odpady komunalne wymienione
w ust. 2 pkt od 1 do 8, 12 i 14 oraz odpady zmieszane.”;
3) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odpady wskazane w ust. 2 pkt od 1 do 5 oraz od 8 do 15 przyjmowane są w punktach selektywnego
zbierania odpadów”;
4) w § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Uznaje się, że na nieruchomości odpady są selektywnie zbierane, jeśli w poszczególnych rodzajach
pojemników znajdują się odpady wymaganej frakcji.”;
5) w § 5 w ust. 1 wykreśla się w pkt 1 lit. a, e, j;
6) w § 5 w ust. 1 pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie:
„i) pojemniki na odpady wykonane z tworzywa sztucznego albo metalu o pojemności 360 l,”;
7) w § 5 w ust. 1 pkt 4, 6 otrzymują brzmienie:
„4) worki z folii PE przezroczyste o pojemności 120 l,”;
„6) inne pojemniki stosowane przez przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności
Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.”;
8) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się następujące przeznaczenie pojemników:
1) na odpady zmieszane - pojemniki wskazane w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5,
2) na bioodpady w zabudowie wielorodzinnej i nieruchomościach niezamieszkałych - pojemniki
wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. d, g, k, l ,
3) na bioodpady i odpady zielone
w ust. 1 pkt 1 lit. d, g, i, l oraz pkt 4,

w zabudowie

jednorodzinnej

-

pojemniki

wskazane

4) na odpady zbierane selektywnie w zabudowie wielolokalowej w ramach frakcji papier, tworzywo
sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe – pojemniki wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. d,
g, l, m,
5) na odpady zbierane selektywnie w zabudowie jednorodzinnej w ramach frakcji papier, tworzywo
sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe – pojemniki wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. d,
g, l oraz pkt 4,
6) na odpady zbierane selektywnie na nieruchomościach niezamieszkanych w ramach frakcji papier,
tworzywo sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe – pojemniki wskazane
w ust. 1 pkt 1 lit. d, g, l, lub pkt 4,
7) na odpady wielkogabarytowe - pojemniki wskazane w ust. 1 pkt 2,
8) na odpady remontowo-budowlane - pojemniki wskazane w ust. 1 pkt 2, 3,
9) na popioły z palenisk – pojemniki wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. d, g oraz pkt 2.”;
9) w § 5 w ust. 3 słowa:
„Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt od 1 do 6 powinny być:”
zastępuje się słowami:
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„Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt od 1 do 5 powinny być:”;
10) w § 5 w ust. 3 pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) pojemniki w kolorze brązowym dla bioodpadów i odpadów zielonych,”;
11) w § 5 w ust. 3 pkt 8, 10, 11 otrzymują brzmienie:
„8) w zabudowie wielolokalowej pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być
ustawiane przy miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych,”;
„10) dopuszcza się również stosowanie worków z folii PE, jako uzupełniającą lub zamienną formę
gromadzenia odpadów komunalnych,”;
„11) pojemniki winny być wystawione na nieruchomościach zamieszkanych na dzień
odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem od godz. 6.00, należy je umieścić
w miejscu ogólnodostępnym z zachowaniem zasad porządku publicznego i bez
powodowania utrudnień w ruchu. W szczególnie uzasadnionych wypadkach pojemniki
mogą być odbierane z nieruchomości (miejsc) o ograniczonym dostępie osób trzecich,”;
12) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika, do zbierania odpadów komunalnych, wytwarzanych
w okresie miesiąca dla nieruchomości, na której zamieszkuje jedna osoba na 120 litrów.
W przypadku, gdy na nieruchomości zamieszkuje więcej niż jedna osoba minimalna pojemność
pojemnika jest iloczynem liczby mieszkańców i pojemności 60 litrów.”;
13) w § 6 w ust. 3 słowa:
„Ustala się minimalną pojemność odpowiedniego pojemnika do zbierania odpadów komunalnych
wytwarzanych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy w okresie miesiąca
dla:”
zastępuje się słowami:
„Ustala się minimalną łączną pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych
wytwarzanych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, dla poszczególnej
działalności gospodarczej, w okresie miesiąca dla:”;
14) w § 6 w ust. 3 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie mniej niż 240 litrów;”;
15) w § 6 w ust. 3 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:
„15a) dla ogrodów działkowych - nie mniej niż 30 litrów na każdą odrębną działkę, przy czym nie mniej
niż 1100 litrów dla ogrodu działkowego;”;
16) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku, gdy minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych
wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których
nie zamieszkują mieszkańcy jest niewystarczająca, nieruchomość może być doposażona
w dodatkowe pojemniki.”;
17) w § 7 w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 otrzymują brzmienie:
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„1) raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałych
miesiącach – odpady zmieszane, bioodpady i zielone dla nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy z zabudową jednorodzinną oraz wielolokalową do 7 lokali włącznie,”;
„2) trzy razy w tygodniu - odpady zmieszane i bioodpady z zabudowy wielolokalowej powyżej
7 lokali,”;
„4) jeden raz w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, wrzesień, październik, listopad,
grudzień, a w pozostałych miesiącach po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub
drogą elektroniczną na numer telefonu lub adres e-mail podany do wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty – popioły z palenisk,”;
„5) nie mniej niż cztery razy w miesiącu w zabudowie wielolokalowej - odpady
zbierane w sposób selektywny takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne,
szkło, opakowania wielomateriałowe oraz raz w miesiącu w pozostałej
zabudowie,”;
„6) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października
oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach dla nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy – odpady zmieszane i bioodpady,”;
„7) raz w miesiącu od maja do września - odpady zmieszane lub
selektywnie zebrane dla nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe w pozostałych miesiącach po
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub drogą elektroniczną na
numer telefonu lub adres e-mail podany do wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.”;
18) w § 7 w ust. 2 pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) oddawać w czasie zbiórki tych odpadów prowadzonej przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów
Wielkogabarytowych (w skrócie MPZOW) lub”;
19) w § 7 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne tzn. powstałe w wyniku robót samodzielnie
prowadzonych przez właścicieli nieruchomości, niezawierające azbestu oraz innych materiałów
niebezpiecznych należy:
a) gromadzić w pojemnikach, o których mowa § 5 ust. 2 pkt 8 zamówionych indywidualnie
i przekazywać do odbioru lub
b) we własnym zakresie przekazywać do SPSZOK lub do innych tego rodzaju punktów
selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco,”;
20) w § 7 w ust. 2 w pkt 8 lit. a oraz b otrzymują brzmienie:
„a) gromadzić w pojemnikach o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 (dotyczy wyłącznie skoszonej trawy,
chwastów, liści) lub
b) we własnym zakresie przekazywać do Terenowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Zielonych (w skrócie TPSZOZ) lub do SPSZOK lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej
zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco,”;
21) w § 7 w ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
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poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy przekazywać zabezpieczone
w opakowaniu producenta:
a) w ramach zbiórki tych odpadów prowadzonej przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów
Problemowych (w skrócie MPZOP) funkcjonujący czasowo w wyznaczonych do tego
miejscach zgodnie z harmonogramem odbioru dla danej dzielnicy lub
b) we własnym zakresie w ramach zbiórki prowadzonej w Stacjonarnym Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263
Wrzosowa (w skrócie SPSZOK) lub w innych tego rodzaju punktach selektywnej zbiórki,
o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco.”;
22) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dla zabudowy jednorodzinnej dopuszczalne jest prowadzenie kompostowania bioodpadów
i odpadów zielonych na własne potrzeby lub wykorzystywanie tych odpadów do skarmiania
zwierząt. Prowadzenie kompostowania nie może powodować uciążliwości dla sąsiednich posesji.
W powyższym przypadku oraz korzystania ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nieruchomość nie jest wyposażana w pojemniki do selektywnego zbierania
bioodpadów i odpadów zielonych.”;
23) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Miejscem zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Częstochowy, są instalacje komunalne
wpisane na listę prowadzoną przez Marszałka województwa zgodnie z zasadą bliskości.”;
24) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Częstochowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy
Zbigniew Niesmaczny
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