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

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 

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. 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2519), 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.52.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 
poz. 3143) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 1 pkt.15 otrzymuje brzmienie: 

„15) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.”. 

2. § 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) odgarnięcie błota, śniegu w pryzmy i usytuowanie ich na skraju drogi dla pieszych 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.”. 

3. § 9 ust. 2 pkt. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych dostarcza do punktu 
selektywnego zbierania.”. 

4. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości, która nie została podłączona do sieci kanalizacyjnej,  na podstawie 
postanowień umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, z częstotliwością: 

a) w przypadku zbiorników bezodpływowych dostosowaną do ilości zużywanej wody, jednak 
nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, 

b) w przypadku osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w sposób 
wynikający z instrukcji eksploatacji danej instalacji, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku.”. 

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

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

 

PREZYDENT MIASTA 

 

  /-/ Anna Hetman



 
Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2022, poz. 1549) wprowadziła obowiązek dostosowania regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy do zmian wynikających z nowelizacji prawa, w terminie 6 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy. 

Mając powyższe na względzie dokonano zmiany zapisów § 10 uchwały Rady Miasta nr 
IV.52.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie  ustalenia regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. 

W § 10 dodatkowo określono częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych  przez 
właścicieli nieruchomości nieskanalizowanych a wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie  
ścieków. 

Ustawodawca rozszerzył dotychczasowe zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych o opróżnianie nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z ich transportem. 

W uchwale doprecyzowano charakter odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dodając, że 
odnoszą się one do odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, co wynika z ustawy z dnia 
17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021, 
poz. 2151), która wprowadziła m.in. nową definicje odpadów komunalnych. Oznacza to, że 
w punkcie PSZOK przyjmowane będą odpady budowlane pochodzące wyłącznie z gospodarstw 
domowych. 

W § 4 uchwały Rady Miasta nr IV.52.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zastąpiono słowo „chodnik” 
słowem „droga  dla pieszych”, co z kolei wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy 
o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022, poz. 1768). 

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


