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UCHWAŁA NR XIX/216/20
RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/272/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 6 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Miasteczko Śląskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 4 ust. 1, 2, 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu
Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwala:
§ 1. W Uchwale Nr XXXI/272/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, w załączniku do
Uchwały Nr XXXI/272/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 5484)
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 Załącznika:
1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do ciągłego utrzymania w stanie sanitarnym oraz
porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, poprzez sprzątanie, czyszczenie i porządkowanie tychże
miejsc.”;
2) w ust. 2:
a) w pkt 1 uchyla się lit. a;
b) w pkt 1 lit. c, d i f otrzymują brzmienie:
"c) metale,
d) tworzywa sztuczne,
f) bioodpady,";
c) w pkt 1 dodaje się lit. g w brzmieniu:
"g) odpady opakowaniowe wielomateriałowe";
d) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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"2. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi istnieje
możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przeznaczonych do tego
kompostownikach przydomowych.
a) Kompostowanie bioodpadów powinno być realizowane w wyznaczonym na terenie nieruchomości
zorganizowanym miejscu bądź urządzeniu.
b) W przypadku kompostowania powstających na terenie nieruchomości bioodpadów właściciele tych
nieruchomości są zwolnieni z posiadania pojemnika na te odpady.";
e) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Selektywne zbieranie przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się na terenie
gminy odpadów komunalnych wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. b-g oraz:
a) odpady niebezpieczne,
b) przeterminowane lekarstwa i chemikalia,
c) zużyte baterie i akumulatory,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) odpady budowlane i rozbiórkowe,
g) zużyte opony,
h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
i) odpadów tekstyliów i odzieży”,
f) uchyla się pkt 4 i pkt 5;
2. W § 6 Załącznika:
1) w ust. 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy
gromadzić do pojemników koloru czarnego z napisem „Zmieszane”:”;
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) dla budynków wielolokalowych - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić do
pojemników koloru czarnego z napisem „Zmieszane” o pojemności nie mniejszej niż 1100 litrów”;
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – bioodpady należy gromadzić do pojemników koloru
brązowego z napisem „Bio"
d) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) dla budynków wielolokalowych – bioodpady należy gromadzić do pojemników koloru brązowego
z napisem "Bio" o pojemności nie mniejszej niż 1100 litrów”;
2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla budynków wielolokalowych należy stosować
pojemniki o ujednoliconych kolorach i pojemności nie mniejszej niż 1100 litrów”
3) ust. 6 Załącznika otrzymuje brzmienie:
"6. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych należy
stosować worki polietylenowe o ujednoliconych kolorach i pojemności nie mniejszej niż 120 litrów:”
4) w ust. 7 skreśla się kropkę i dopisuje się wyrazy w brzmieniu:
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"bądź do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.”
5) w ust. 8 skreśla się kropkę i dopisuje się wyrazy w brzmieniu:
"bądź do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.”
6) w ust. 11 po kropce dopisuje się zdanie w brzmieniu:
"Wystawianie pojemników, kontenerów, worków z odpadami komunalnymi w miejsca, z których zostaną
odebrane przez firmę wywozową odbierającą odpady, następuje, co najwyżej jeden dzień przed terminem
odbioru określonym w harmonogramie.”
3. W § 7 Załącznika:
1) w ust. 1 wyrazy „odpady zmieszane” zastępuje się wyrazami w brzmieniu „odpady niesegregowane
(zmieszane)”;
2) w ust. 1 pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:
„1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż co 2 tygodnie,
b) bioodpady:
·w okresie od kwietnia do października – 1 raz na dwa tygodnie,
·w okresie od listopada do marca – 1 raz na miesiąc.”;
3) w ust. 1 pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:
„2) budynków wielolokalowych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,
b) bioodpady:
·w okresie od kwietnia do października – 3 razy w tygodniu,
·w okresie od listopada do marca – 2 razy w tygodniu.”;
4) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony będą
odbierane minimum raz w roku na zasadzie "Akcji wielkogabarytowej", jak również można je oddać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.”
5) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa i chemikalia, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jak
również do punktu mobilnego zorganizowanego przez Gminę minimum raz w roku zgodnie z harmonogramem
podanym do wiadomości mieszkańcom.”
6) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
"4a. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek oraz odpady tekstyliów i odzieży należy oddać do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, z wyjątkiem postanowień:
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1) § 1 ust. 3 pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

Wiceprzewodniczący Rady

Roman Boino

