
 

 

UCHWAŁA NR XIV/189/2019 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 28 listopada 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 2019 r. poz. 2010) 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.), po  § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:  

   

"1. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie w przydomowych kompostownikach odpadów 

biodegradowalnych  i zielonych powstających na terenie nieruchomości i określa się wymagania dotyczące 

kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. 

2. Przez kompostowanie rozumie się, przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu 

drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu 

odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie 

bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic). 

3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się: 

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub, 

2) w kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do    warstw 

kompostu lub, 

3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. 
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4. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub 

zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza. 

5. Kompostowaniu podlegają, m.in.: miękkie części uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, 

chwasty, małe kawałki drewna, opadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, obierki po owocach 

i warzywach, resztki produktów mleczarskich, stary chleb, fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest 

papierowy, herbata ekspresowa, skorupki od jajek. 

6. Kompostowaniu nie powinny podlegać, m.in.: kości, mięso, gotowane warzywa w wywarach mięsnych, 

zepsuta żywność, płynne resztki jedzenia, odchody zwierzęce, tkaniny, materiały nieorganiczne, sztuczne 

materiały organiczne, papier, niedopałki papierosów, materiały i substancje zanieczyszczone zawierające 

metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne, resztki roślin porażone chorobami. 

7. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych 

należy prowadzić z zachowaniem właściwego przewietrzania materiału,  w sposób nie powodujący procesów 

gnilnych i wydzielania odorów. 

8. Z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, której właściciel 

zadeklarował kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych, spełniających wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów, bioodpady nie są odbierane. 

9. Bioodpady nie podlegające kompostowaniu, właściciel nieruchomości może przekazać do GPSZOK.„ 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie 

 

 

Tadeusz Kaczmarek 
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