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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. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1297 z późn. 
zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu 
Śląskim, 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. 2022 poz. 1327 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 
2021r. poz. 3144), zmienionej uchwałą  nr V.58.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 marca 
2022r. 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 (Dz.U. Woj. Śląskiego 2022r. poz. 2460) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 4 ust.1 pkt.6 otrzymuje brzmienie: 

„6) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, 
parków i cmentarzy odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru naturalnych choinek po 
okresie Świąt Bożego Narodzenia z nieruchomości zabudowanej budynkiem: 

a) wielolokalowym – siedem lokali mieszkalnych i więcej - 1 raz w miesiącu styczniu; 

b) wielolokalowym – do sześciu lokali mieszkalnych włącznie - 1 raz w miesiącu styczniu 
na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości;”. 

2. § 4 ust.1 pkt.7 otrzymuje brzmienie: 

„7) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, 
parków i cmentarzy odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru liści w okresie jesiennym 
z nieruchomości zabudowanej budynkiem: 

a) mieszkalnym jednorodzinnym - 1 raz w miesiącu listopad; 

b) wielolokalowym – do sześciu lokali mieszkalnych włącznie - 1 raz w miesiącu listopad 
na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości;” 

3. § 6 ust.1 pkt.1 otrzymuje brzmienie: 

„1) mieszkalnym jednorodzinnym w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne (do pięciu osób zamieszkujących na nieruchomości - 1 pojemnik o poj. 
120l/nieruchomość, sześć osób zamieszkujących na nieruchomości i więcej  - 1 pojemnik 
o poj. 240l/nieruchomość) i  bioodpady odbierane zgodnie 
z harmonogramem odbioru odpadów kuchennych (1 pojemnik o poj. 120l/nieruchomość) 
oraz worki z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l na papier (12 
worków/nieruchomość/rok), szkło (12 worków/nieruchomość/rok), metale i tworzywa 
sztuczne (48 worków/nieruchomość/rok) oraz na odpady stanowiące części roślin 
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy  odbierane 
zgodnie z harmonogramem odbioru liści w okresie jesiennym (10 
worków/nieruchomość/rok). Nieruchomość, której właściciel nieruchomości zadeklarował 
kompostowanie bioodpadów wytworzonych na nieruchomości w  kompostowniku 
przydomowym, zostanie wyposażona w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady 
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komunalne (do pięciu osób zamieszkujących na nieruchomości - 1 pojemnik o poj. 
120l/nieruchomość, sześć osób zamieszkujących na nieruchomości i więcej  - 1 pojemnik 
o poj. 240l/nieruchomość) oraz worki z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l na papier 
(12 worków/nieruchomość/rok), szkło (12 worków/nieruchomość/rok), metale i tworzywa 
sztuczne (48 worków/nieruchomość/rok)” 

4. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Częstotliwość mycia pojemników, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, określa się następująco dla nieruchomości: 

1) zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym: 

a) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -  1 raz w roku; 

b) pojemniki na bioodpady - 2 razy w roku. 

2) zabudowanej budynkiem wielolokalowym: 

a) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 3 razy w roku; 

b) pojemniki na bioodpady - 6 razy w roku; 

c) pojemniki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny - 1 raz w roku;”. 

§ 2. Traci moc uchwała nr VIII.110.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 czerwca 2022r. 
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 (Dz.U. Woj. Śląskiego 2022r. poz. 4422). 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

 

 

 

         PREZYDENT MIASTA 
               /-/ Anna Hetman
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Uzasadnienie 

 
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy 
zobowiązana jest określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy 
sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość 
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w miesiącu czerwcu br. podjęła uchwałę nr VII.110.2022 w sprawie 
zmian zapisów dotyczących szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dot. odbierania 
odpadów komunalnych. W stosunku do części zapisów uchwały Wojewoda Śląski wszczął 
postępowanie nadzorcze, efektem którego było unieważnienie § 1 ust.1-3 oraz § 2 ww. uchwały.  
Z uwagi na powyższe a także na konieczność zaktualizowania gminnego systemu gospodarowania 
odpadami poprawiono zapisy uchwały i przedstawiono do procedowania ponownie projekt  uchwały.  

W projekcie  uchwały zmniejszono częstotliwość odbierania bezpośrednio z nieruchomości 
żywych choinek po okresie świąt Bożego Narodzenia z 2 do 1 razu w miesiącu styczniu oraz liści 
w okresie jesiennym do 1 razu w miesiącu listopad. Powyższe rozwiązanie ma na celu optymalizację 
kosztów usługi poprzez dostosowanie jej do faktycznych potrzeb. Warto również nadmienić, że 
w okresie całego roku istnieje możliwość pozbywania się bioodpadów w punkcie PSZOK. 

Gmina, na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 2017r., przejęła 
obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki lub worki służące do zbierania 
odpadów komunalnych z tym, że  nieruchomości, których właściciele zadeklarowani 
kompostowanie bioodpadów wytworzonych na nieruchomości  w przydomowych kompostownikach 
i na podstawie uchwały nr IV.52.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2021 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 
są zwolnieni w całości  z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik na bioodpady lub 
worki otrzymują pojemniki i worki w pomniejszonym zakresie. 

W projekcie uchwały zwiększono częstotliwość mycia pojemników na bioodpady o 1 mycie. 

Termin wejścia w życie uchwały i rozwiązania w niej zaproponowane są dostosowane do zakresu 
usług objętych procedurą przetargową na świadczenie usług  w ramach odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój oraz do okresu 
obowiązywania nowej umowy na świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim. 


