
1 

 

PROJEKT 
Uchwała Nr ……………… 
Rady Gminy Michałowice 
z dnia ……………………. 

 
Zmieniająca uchwałę Nr XV/171/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca  
2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Michałowice”.  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 4 ust. 1, ust. 2  ustawy z dnia 13 września  
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Rada 
Gminy Michałowice uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
W „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice”  
stanowiącym załącznik do uchwały nr XV/171/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia  
20 czerwca 2016 r. sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Michałowice” wprowadza się następujące zmiany:     
 
1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3.Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania   
następujących rodzajów odpadów: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 
2) papieru i tektury;  
3) metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;  
4) szkła; 
5) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 
6) przeterminowanych leków i chemikaliów; 
7) zużytych baterii i akumulatorów; 
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 
10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 
11) zużytych opon; 
12) popiołu.”, 

 
2) § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4  
1. Ustala się następujące rodzaje worków przeznaczonych do prowadzenia selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych: 
1) dla papieru i tektury o minimalnej pojemności 60 litrów, w kolorze niebieskim z 

napisem papier; 
2) dla metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych o minimalnej 

pojemności 60 litrów, w kolorze żółtym z napisem metale i tworzywa sztuczne; 
3) dla odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

o minimalnej pojemności 60 litrów, w kolorze brązowym z napisem bio; 
4) dla szkła, o minimalnej pojemności 60 litrów, w kolorze zielonym z napisem szkło; 
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5) dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych worek o minimalnej pojemności 120 l 
w kolorze szarym wykonany z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej o odpowiedniej 
trwałości. 

2. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych otrzymują pakiet startowy worków do 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przypadający na jedno gospodarstwo 
zawierający: 
1) 2 worki żółte o pojemności 120 l na odpady metali, tworzyw sztucznych i opakowań 

wielomateriałowych; 
2) 2 worki niebieskie o pojemności 120 l na odpady segregowane papieru i tektury,   
2) 1 worek zielony o pojemności 120 l na odpady szklane; 
3) 4 worki brązowe o pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów. 

3. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy wykorzystywać zgodnie 
z ich przeznaczeniem. 

4. Pakiet startowy worków Właściciel nieruchomości pobiera w Urzędzie Gminy 
Michałowice jednorazowo po złożeniu deklaracji, ilość worków uzupełniana jest po 
każdorazowym odbiorze odpadów w stosunku 1:1, z wyjątkiem worków na odpady 
ulegające biodegradacji, które będą uzupełniane w ilości maksymalnie do 10 szt.  

5. Dodatkowe worki do selektywnego zbierania odpadów można pobrać w Urzędzie Gminy 
Michałowice lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z tym, że worki 
na odpady ulegające biodegradacji będą wydane w ilości maksymalnie 10 szt. na posesję 
na miesiąc. 

6. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji były wystawiane w nieopisanych 
workach. 

7. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki na niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne, o następujących minimalnych pojemnościach: 
1) w budynku jednorodzinnym, zależenie od liczby osób zamieszkujących daną 

nieruchomość: 
a) 1-3 osoby – o pojemności co najmniej 120 litrów, 
b) 4-6 osób – o pojemności 240 litrów, 
c) 7-10 osób – o pojemności 770 litrów, 
d) 11 i więcej – o pojemności 1100 litrów; 

2) w zabudowie wielorodzinnej pojemniki o pojemności od 770 do 1100 litrów zależenie 
od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.”,  

 
3) w § 7 uchyla się ust. 3, 
 
4) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie 
„4. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych:  

1) odpady komunalne zmieszane 
a) zabudowa jednorodzinna – odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;  
b) zabudowa wielorodzinna – odbierane będą nie rzadziej niż raz na tydzień;  

2) papier i tektura: 
a) zabudowa jednorodzinna – odbierane będą raz na miesiąc;  
b) zabudowa wielorodzinna – odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;  

3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe: 
c) zabudowa jednorodzinna – odbierane będą raz na miesiąc;  
d) zabudowa wielorodzinna – odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;  

4) szkło:  
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a) zabudowa jednorodzinna – odbierane będą raz na dwa miesiące;  
b) zabudowa wielorodzinna – odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;  

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – 
odbierane będą  
a) zabudowa wielorodzinna   
− raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;  
− raz na miesiąc w okresie od 1 grudnia do 31 marca;  
b) zabudowa jednorodzinna 
− raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;  
− raz na miesiąc w okresie od 1 grudnia do 31 marca;  

6) popiół – odbierany będzie po wcześniejszym (minimum dwa dni robocze przed 
planowanym odbiorem) zgłoszeniu takiej konieczności do Urzędu Gminy Michałowice, 
w okresie od 1 października do 30 kwietnia, raz w miesiącu sprzed posesji; 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
– odbierane będą jako „wystawka” raz w miesiącu, po wcześniejszym (minimum dwa 
dni robocze przed planowanym odbiorem) zgłoszeniu takiej konieczności do Urzędu 
Gminy Michałowice: 
a) w pierwszy poniedziałek miesiąca z terenu miejscowości: Komorów, Granica, 

Nowa Wieś;  
b) w pierwszy wtorek miesiąca z terenu miejscowości: Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, 

Sokołów, Suchy Las, Michałowice, Michałowice-Wieś, Opacz-Kolonia, Opacz 
Mała; 

Jeśli odbiór przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to odbiór będzie miał miejsce 
w następnym tygodniu; 

8) przeterminowane leki – pozostawia się w odpowiednio oznaczonych pojemnikach, 
ustawionych w aptekach, placówkach ochrony zdrowia oraz w punkcie selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych; 

9) chemikalia – pozostawia się w odpowiednio oznaczonych pojemnikach ustawionych w 
punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;  

10) zużyte opony – pozostawia się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 
11) zużyte baterie i akumulatory – pozostawia się w odpowiednio oznaczonych 

pojemnikach, ustawionych w budynku urzędu gminy, placówkach oświatowych oraz w 
punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;  

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – pozostawia się w 
odpowiednio oznaczonych pojemnikach ustawionych w punkcie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych; 

13) choinki – odbierane będą raz w roku jako „wystawka”, w pierwszym tygodniu lutego.” 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 1 listopada 2019 r.  
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UZASADNIENIE 
 

Podjęcie uchwały wynika z konieczności dostosowania zapisów obowiązującego 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice do Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.  

Projekt uchwały poddany został konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. 
(podstawa prawna: uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia  
2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
gminy Michałowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji). 

Ponadto projekt uchwały został również przesłany do zaopiniowania do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie.  

Opinią z 4 czerwca 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie 
pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały i nie zgłosił zastrzeżeń do zawartych w 
nim treści.  

 


