
Jastrzębie-Zdrój, 10 września 2020 r. 
 

Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 

przygotowanego na Sesję w dniu 24 września 2020 roku. 
 
 
Proponuje się wprowadzić następujące zmiany : 
 
I. Nadać nowe brzmienie § 2  projektu uchwały: 

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnego zbierania powstałych na 
terenie nieruchomości odpadów komunalnych, z podziałem na następujące frakcje: 

1) papier; 
2) metale; 
3) tworzywa sztuczne; 
4) szkło; 
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
6) bioodpady; 
7) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, 

parków i cmentarzy; 
8) odpady niebezpieczne; 
9) przeterminowane leki i chemikalia; 
10) 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; 

11) zużyte baterie i akumulatory; 
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
14) zużyte opony; 
15) odpady budowlane i rozbiórkowe; 
16) odpady z targowisk. 

2. Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, od właścicieli nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie miasta, winien następować w sposób i z częstotliwością 
określoną w niniejszym regulaminie.  

II. Nadać nowe brzmienie § 4 pkt. 1)  projektu uchwały: 
 

§ 4 pkt. 1)  odgarnięcie błota, śniegu w pryzmy i usytuowanie ich na skraju chodnika od 
strony jezdni lub innego terenu służącego do użytku publicznego, w sposób niepowodujący 
utrudnień w korzystaniu z nieruchomości i niezagrażający pieszym lub bezpieczeństwu ruchu 
kołowego; 

 
III. Nadać nowe brzmienie § 7 ust. 3 projektu uchwały: 

ֻ§ 7 ust. 3. Na przystankach komunikacyjnych należy ustawiać co najmniej po jednym 
pojemniku w sąsiedztwie wiaty lub oznaczenia przystanku. 



 
IV. W § 9 ust. 2 projektu uchwały wykreśla się pkt.12. 
 
V. W § 10 projektu uchwały wykreśla się ust. 4.  

 
VI. Nadaje się nowe brzmienie §11 ust. 1 projektu uchwały : 

 
§ 11. 1. Kompostowanie bioodpadów prowadzone przez właściciela nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym może odbywać się w: 
1) kompostowniku dostępnym w punktach sprzedaży; 
2) kompostowniku wykonanym we własnym zakresie zapewniającym dostęp powietrza do 

warstw kompostu. 

 
 

Uzasadnienie  
do autopoprawki do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 
przygotowanego na Sesję w dniu 24 września 2020 roku. 

 
 
Zaproponowane zmiany są efektem kolejnego spotkania przedstawicieli gmin z Panem 
Krzysztofem Nowakiem, Dyrektorem Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego,  zorganizowanego w dniu 10 września b.r. przez Śląski Związek Gmin                               
i Powiatów.   
Uwagi organu nadzorującego zgodność z prawem uchwał podejmowanych przez rady gminy 
zostały uwzględnione w autopoprawce do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój                     
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-
Zdrój, przygotowanego na sesję w dniu 24 września 2020 roku. 
W § 2 projektu uchwały wykreślono pkt .17) o brzmieniu „oleje i tłuszcze jadalne” oraz  dodano 
ust. 2 o treści „Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, od właścicieli 
nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta, winien następować w sposób                                          
i z częstotliwością określoną w niniejszym regulaminie” 
W § 4 pkt. 1)  projektu uchwały dodano „ innego terenu służącego do użytku publicznego” oraz 
zastąpiono „i” słowem „lub” przed „bezpieczeństwu ruchu kołowego”. 
W § 7 ust. 3 projektu uchwały zmieniono zapis  „Na przystankach komunikacji miejskiej”  na  
„Na przystankach komunikacyjnych”.                                                                                                                  
W § 9 ust. 2 projektu uchwały wykreślono pkt.12. w brzmieniu „ oleje i tłuszcze 
jadalne dostarcza do punktu selektywnego zbierania”. 
W § 10 projektu uchwały wykreślono się ust. 4 w brzmieniu „Właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest do pozbywania się osadu ściekowego ze zbiornika oczyszczalni przydomowej 
z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji, co najmniej jeden raz w roku”.  
W §11 ust. 1 pkt. 1) projektu uchwały wykreślono słowo „ogrodowym” oraz wykreślono pkt. 
3 w brzmieniu „pryzmie kompostowej, gdzie materiał na kompost układany jest warstwowo.” 
 

II ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 
 
/-/ Robert Cichowicz 


