
 
 

UCHWAŁA NR XLI/539/2022 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie miasta Jaworzna 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz., 888 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 LVII/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 XXIII/309/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 sierpnia 2020 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2020 r., poz. 6332), stanowiącym Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) dotychczasowy § 3 ust. 1 pkt 2) lit. n w Rozdziale 2 otrzymuje brzmienie: 

„n) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych,”. 

2) dotychczasowy § 10 ust. 2 w Rozdziale 3 otrzymuje brzmienie: 

„Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych należy gromadzić w specjalnych 
pojemnikach lub odpowiednich workach uniemożliwiających pylenie.”. 

3) dotychczasowy § 15 w Rozdziale 4 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciele nieruchomości zobowiązani są do dbania o czystość i porządek na terenie wyznaczonym 
na posadowienie pojemników na odpady, nie dopuszczając do zalegania odpadów poza pojemnikami 
i/lub workami na odpady komunalne, (w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych, bioodpadów) lub poza miejscem wyznaczonym na ich gromadzenie  (w przypadku 
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz 
zalegania na terenie wyznaczonym na posadowienie pojemników na odpady, odpadów których Gmina 
nie odbiera sprzed nieruchomości (m.in. odpadów niebezpiecznych, leków, zużytych opon, tekstyliów 
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i odzieży, odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych itd.) oraz odpadów 
pochodzących z działalności gospodarczej, które nie stanowią odpadów komunalnych lub nie są 
odbierane sprzed nieruchomości.”. 

4) dotychczasowy § 17 ust. 1 pkt 6) w Rozdziale 5 otrzymuje brzmienie: 

„odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia, 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, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe 
z gospodarstw domowych, odpady tekstyliów i odzieży” 

5) dotychczasowy § 17 ust. 1 pkt 8) w Rozdziale 5 otrzymuje brzmienie: 

„odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych należy przekazywać do PSZOK lub 
odbiór i zagospodarowanie zlecić odpłatnie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności 
regulowanej prowadzonego przez Gminę Jaworzno w zakresie odbioru odpadów komunalnych.”. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie 
 
 

Tadeusz Kaczmarek 
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