
UCHWAŁA NR XXVII/163/2021 

RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ 

Z DNIA 18 MARCA 2021 R. 

 

w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały nr XIII/75/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Solec-Zdrój 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.1439 i 2361 oraz   

z 2019 r. poz. 2020), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - 

Zdroju, Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:  

§ 1. W Załączniku Nr 1 do uchwały nr XIII/75/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 3 grudnia 

2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Solec-Zdrój 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Solec-Zdrój wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) Zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących 

frakcji odpadów komunalnych: 

a. papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), 

b. metali, 

c. tworzywa sztucznego, opakowań z tworzyw sztucznych oraz opakowań 

wielomateriałowych, 

d. szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, 

e. przeterminowanych leków i chemikaliów (farba, rozpuszczalnik, oleje odpadowe 

itd.), 

f. zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

g. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

h. odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, 

i. zużytych opon, 



j. tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po 

środkach ochrony roślin, 

k. odpadów ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych, 

l. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w tym popiołów, 

m. 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, 

n. odpadów odzieży.”; 

 

2) w § 6 po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Odpady niekwalifikujące 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, należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać 

bezpośrednio do PSZOK”.  

7. Odpady odzieży należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać 

bezpośrednio do PSZOK.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 W związku z obowiązkiem dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku 

w gminach do zapisów Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach  (Dz.U z 20202 r. poz. 1439 i 2361 oraz z 2019 r. poz.2020), po otrzymaniu 

pozytywnej opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju 

poszerza się katalog odbioru odpadów podlegających segregacji. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.   

 

 

 

 

 

 

 


