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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r.  poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 poz.888 
z późn. zm.), po przeprowadzeniu 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 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr IV.53.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie  
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.U. Woj. Śląskiego 
z 2021r. poz. 3144) wprowadza się następujące zmiany: 

1. §3 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„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 z gospodarstw domowych.”. 

2. §3 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się, że odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych przyjmowane 
są w ilości limitowanej: 

1) 0,5 Mg/nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym/rok; 

2) 0,25 Mg/lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym - do sześciu lokali mieszkalnych 
włącznie/rok; 

3) 0,1 Mg/lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym - siedem lokali mieszkalnych 
i więcej/rok.”. 

§ 2. Pozostała część uchwały IV.53.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2021r. 
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.U. Woj. 
Śląskiego z 2021r. poz. 3144) pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.U. z 2021r. poz.2151) wprowadziła m.in. nową definicje odpadów komunalnych. 

Odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady 
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne 
do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne i odpady selektywnie zebrane: 

a) z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, 
bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie 
i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble, 

b) ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są podobne pod względem 
charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych. 

Odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, 
zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osadów 
ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  

Powyższe zmiany obowiązują od stycznia 2022r. i mają wpływ na gminny system 
gospodarowania odpadami komunalnymi, bowiem w punkcie PSZOK  przyjmowane były do tej pory 
odpady budowlane i rozbiórkowe zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych. 

W nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa ucpg)  ustawodawca 
wprowadził przepis regulujący zasadę postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi 
pochodzącymi wyłącznie z gospodarstw domowych. Zgodnie z nowym brzmieniem ww. ustawy do 
postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi z gospodarstw domowych stosuje się 
przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi, co oznacza, że w punkcie PSZOK 
nadal przyjmowane będą odpady budowlane i remontowe pochodzące wyłącznie z gospodarstw 
domowych. 

Projekt uchwały nie wymaga uzgodnień z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, 
gdyż nie obejmuje zmian częstotliwości odbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust.3c ustawy 
ucpg). 

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 18 lutego 2022 r. Wojewoda Śląski stwierdził nieważność 
uchwały nr XIV.199.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
która wdrażała w życie ww. zmiany od stycznia br., jako sprzecznej z art. 4 ust. 1 ust.2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Ogłoszenie 
aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe, zaś akty normatywne zawierające 
przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po 
upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że akt normatywny określi termin dłuższy. Vacatio 
legis uchwały nr XIV.199.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 grudnia 2021 r. nie spełnił 
ww. warunku. 

Na podstawie powyższego  uznaje się za celowe podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

PREZYDENT MIASTA 

   /-/ Anna Hetman 


