
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r., 
poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1454 z póź. zm.), w związku z rozporządzeniem 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 Kluczborku, 
uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/264/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) odpady ulegające biodegradacji (tzw. "BIO") - w osobnym pojemniku,”;

2) w § 7 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  „3) na odpady ulegające biodegradacji - pojemnik o pojemności 
minimum 120 l;”.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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Uzasadnienie

Celem selektywnej zbiórki bioodpadów jest dostarczanie ich do RIPOK gdzie są stosowane do zasilania
biokompostowni. Odpady mają stanowić wartościowy wkład, z którego można produkować kompost. By to
osiągnąć, jakość odpadu bio musi być dobra. Worki, w których do tej pory gromadzi się na przykład skoszoną
trawę, nie tylko nie gwarantują wysokiej jakości bioodpadu, ale wręcz dają pewność, że będzie on słaby. Po
zerwaniu worków i odzdielając bioodpad od worków wprowadzamy dodatkowe ilości zabrudzonego plastiku na
składowisko.

Przepisy prawa dotyczące zbiórki bioodpadów określają, że sposób zbiórki musi gwarantować dobrą jakość
odpadów. Jedyny sposób, by to osiągnąć, to pojemniki. Gwarantują one zarówno odpowiednią wartość
odpadów oraz estetyczny sposób ich gromadzenia na posesji.

Jeśli ktoś wytwarza w swoim przydomowym ogródku bardzo dużo odpadów zielonych, może się zaopatrzyć
w więcej niż jeden pojemnik - wszystkie będą odbierane przez śmieciarki, bez dodatkowych opłat.

Era worków na bioodpady winna się definitywnie skończyć.
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