UCHWAŁA NR XXXVIII/307/2017
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków
Na podstawie art. 4 ust. 1-2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bytomiu znak NS.HK/0612-2-27/17 z dnia 10 lipca 2017 r. oraz po przeprowadzeniu
konsultacji w trybie Uchwały Nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji
Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXII/173/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 4 czerwca 2016 r.,
poz. 3097) dokonuje się następujących zmian:
1) § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) z papieru i tektury,”;
2) § 2 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,”;
3) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach, na których
zamieszkują mieszkańcy z zastrzeżeniem ust. 2 służą:
1) worki z tworzywa sztucznego w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do 7 lokali, natomiast
w zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali pojemniki odpowiadające rodzajowi gromadzonego
odpadu wg następującej kolorystyki:
a) niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę (w tym odpady opakowaniowe
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury), oznaczony napisem „Papier”,
b) zielony z przeznaczeniem na szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła), oznaczony
napisem „Szkło”,
c) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe
(w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych
i odpady opakowaniowe wielomateriałowe), oznaczony napisem „Metale i tworzywa
sztuczne”,
d) brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji (w tym bioodpady),
oznaczony napisem „Bio”.
2) kontenery na odpady:
a) budowlane i rozbiórkowe lub ziemię;
b) wielkogabarytowe;
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c) zielone - dodatkowo, poza podstawową zbiórką odpadów ulegających biodegradacji.”;
4) § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej powyżej
7 lokali powinny być ustawione w tzw. gniazdach znajdujących się na terenie nieruchomości lub
w bezpośrednim sąsiedztwie każdego z punktu gromadzenia odpadów komunalnych, w którym znajdują się
pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. W każdym gnieździe powinny znajdować się
przynajmniej 4 pojemniki, o których mowa w ust. 4 pkt 1, po jednym na każdą ze zbieranych selektywnie
frakcji odpadów.”;
5) uchyla się § 5 ust. 6;
6) § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach, na których znajdują
się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku należy stosować:
1) worki, o których mowa w ust. 4 pkt 1;
2) na terenach ogrodów działkowych worki i pojemniki, o których mowa w ust. 4 pkt 1.”;
7) § 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
i nie jest prowadzone selektywne zbieranie odpadów dopuszcza się korzystanie z systemu odbioru odpadów
ulegających biodegradacji w systemie workowym w związku z wypełnieniem obowiązku uprzątnięcia
zanieczyszczeń (w szczególności opadłych liści) z chodnika przylegającego do nieruchomości i części
nieruchomości służących do użytku publicznego.”;
8) uchyla się §5 ust. 10;
9) § 7 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) odpady ulegające biodegradacji co najmniej 1 raz na 2 tygodnie;”;
10) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odpady z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowania wielomateriałowe, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady
budowlane i rozbiórkowe lub ziemię należy:
a) przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady bezpośrednio z nieruchomości,
b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;”;
11) § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) odpady ulegające biodegradacji należy:
a) przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady bezpośrednio z nieruchomości,
b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
c) kompostować we własnym zakresie;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Dariusz Wysypoł
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Uzasadnienie
W związku wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz. 19), które
ujednolica system zbiórki niektórych odpadów komunalnych w całym kraju, wystąpiła potrzeba dostosowania
aktów prawa miejscowego do obowiązujących przepisów. Zgodnie z ww. rozporządzeniem gminy winny
wprowadzić w życie obowiązujące regulacje wraz z zawarciem nowej umowy na odbieranie
i zagospodarowanie odpadów kominalnych. Ze względu na upływ ważności obecnie obowiązującej umowy
z dniem 31 grudnia 2017 r. i konieczność zawarcia nowej umowy od dnia 1 stycznia 2018 r., która będzie
zgodna z regulacjami zawartymi w ww. rozporządzeniu, określone w przedmiotowej uchwale zmiany
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków są w pełni uzasadnione.
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