Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Jaworzna
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.), po konsultacjach określonych uchwałą Nr
XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002),
a także po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
W załączniku do uchwały Nr VII/79/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 2499 z późn. zm.), stanowiącym Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Jaworzna, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 1 dotychczasowy pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: „żółte – z przeznaczeniem
na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe,”,
2) w § 6 wykreśla się ust. 2,
3) w § 6 dotychczasowy ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Dla potrzeb selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się worki polietylenowe PE-HD,
o pojemności min. 120 l, w kolorystyce o której mowa w ust. 1 pkt 1-4, z przeznaczeniem
na: tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, szkło, papier i tekturę. Odpady
ulegające biodegradacji gromadzone są w odpowiednio przystosowanych (wentylowanych)
pojemnikach o pojemności 120 l.”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Traci moc uchwała Nr IX/115/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna (Dz. Urz.
Woj. Śl. z 2019 r. poz. 4676).
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§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Uzasadnienie
Zmiana uchwały związana jest z koniecznością przyspieszenia terminu zmiany sposobu odbioru
odpadów ulegających biodegradacji z systemu workowego na pojemnikowy. Ma to na celu
polepszenie jakości tego rodzaju odpadów odbieranych z terenu miasta Jaworzna i przekazanie ich do
procesu recyklingu. W związku z obowiązkiem gminy wynikającym z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 1454 z późn. zm.) uaktualnieniu podlegają zapisy dotyczące terminu wejścia w życie nowego
sposobu gromadzenia i odbioru odpadów ulegających biodegradacji.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zadaniem obligatoryjnym i nie wiąże się ze zmianą zatrudnienia,
a środki na realizację zadania będą pochodziły z systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi.
Jaworzno, 8 sierpnia 2019 r.
Opracował: Tomasz Bachowski, Naczelnik Biura Gospodarki Komunalnej.
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