UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/244/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1297 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bytomiu znak NS.HK.9027.1.42.2022 oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady
Miasta Radzionków Nr LVI/473/2010 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 XXIII/244/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 9061) dokonuje
się następujących zmian:
1) w § 2 ust. 1 zmienia się pkt 14), który przyjmuje nowe następujące brzmienie: „odpady budowlane
i rozbiórkowe z gospodarstw domowych”;
2) w § 3:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 15) o następującym brzmieniu: "odpady stanowiące części roślin pochodzące
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, stanowiące odpady komunalne”,
b) w ust. 1 zmienia się pkt 13), który przyjmuje nowe następujące brzmienie:
„odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek”,,
c) w ust. 1 zmienia się pkt 14), który przyjmuje nowe następujące brzmienie: „odpady budowlane
i rozbiórkowe z gospodarstw domowych”,
d) ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Gmina nie zapewnia przyjmowania całości bioodpadów przez Gminny Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, gdyż w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w całości zapewnia odbiór tych odpadów z miejsc ich wytwarzania. Gmina w zamian za
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia przyjmowanie przez Gminny Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów stanowiących części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy do limitu wskazanego odrębną
uchwałą.”,3 ) w § 8 skreśla się ust. 2; 4 ) w § 9 w ust. 1:
a) zmienia się pkt 2, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:
„2) odpady z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw
domowych, należy:
a) przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady bezpośrednio z nieruchomości,
b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – na zasadach określonych
odrębną uchwałą”,,
b) zmienia się pkt 3), który przyjmuje nowe następujące brzmienie:
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„3) bioodpady należy:
a) przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady bezpośrednio z nieruchomości,
b) kompostować we własnym zakresie,
c) w odniesieniu do odpadów stanowiących części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych,
ogrodów, parków i cmentarzy, stanowiących odpady komunalne - przekazywać do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych – na zasadach określonych odrębną uchwałą”..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2023 roku.
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Uzasadnienie
Zmiany w przedmiotowej uchwale wprowadza się w związku z art. 15 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o
zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, który zobowiązuje Radę gminy do dostosowania
przedmiotowej uchwały do wprowadzonych zmian ustawowych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy. Jedną z wprowadzonych zmian jest nowa definicja odpadów komunalnych, która wyłącza ze
swojego zakresu odpady budowlane i rozbiórkowe, ale zarazem ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach w art. 1b ust. 2 stanowi, że do postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi z gospodarstw
domowych stosuje się przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi.
Ponadto wykorzystano możliwość wprowadzoną powyższą zmianą ustawy w zakresie możliwości
wprowadzenia limitów przyjmowania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów
stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy,
stanowiących odpady komunalne. Dotychczas Gmina nie zapewniała przyjmowania bioodpadów przez Gminny
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdyż w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w całości zapewniała odbiór tych odpadów z miejsc ich wytwarzania (art. 3 ust. 2c w/w ustawy).
Obecnie Gmina nadal zapewnia odbiór w całości bioodpadów z miejsc ich wytwarzania, ale biorąc pod uwagę
zmianę w/w ustawy oraz potrzeby mieszkańców Gmina w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zapewnia dodatkowo przyjmowanie przez Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów,
parków i cmentarzy do limitu wskazanego odrębną uchwałą.

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr inż. Grzegorz Szeremeta
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