
Jastrzębie-Zdrój, 10 września 2020 r. 
 

Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
przygotowanego na Sesję w dniu 24 września 2020 roku. 

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany : 
 
I. Nadać nowe brzmienie § 3 ust. 1 projektu uchwały: 

§ 3. 1. Ustala się, że łącznie w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
o których mowa w §5 ust.1, przyjmowane są od właścicieli nieruchomości z terenu miasta 
Jastrzębie-Zdrój następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa 
sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady stanowiące 
części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, 
odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,  odpady budowlane 
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

II. Nadać nowe brzmienie § 5 ust. 3 pkt. 3 projektu uchwały: 
3). Punkty nie świadczą usług w Wigilię, Sylwestra, Wielki Piątek, Wielką Sobotę a także w dni 
ustawowo wolne od pracy. 

 
Uzasadnienie  

do autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
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 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, przygotowanego na sesję w dniu 24 września 2020 roku. 
 
W § 3 projektu uchwały oraz uzasadnieniu do projektu uchwały skreślono „oleje i tłuszcze 
jadalne”. 
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