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UCHWAŁA NR XIV/106/19
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XX/199/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice
Na podstawie art. 4 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1,
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Rada Gminy Świętochłowice
uchwala:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XX/199/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia
2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice wprowadza
się następujące zmiany:
1) W § 5 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„5) Kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe z wyłączeniem papy i innych materiałów
izolacyjnych o minimalnej pojemności 3000 l.”;
2) W § 5 ust. 1 po pkt 7) dodaje się pkt 8) oraz pkt 9) o następującej treści:
„8) Worki typu BIG-BAG na gruz (potłuczona ceramika budowlana, pustak, cegła, kafla, pokruszony
beton, skute tynki) o pojemności 1 m3;
9) Worki typu BIG-BAG na papę oraz inne materiały izolacyjne o pojemności 1 m3.”;
3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Odpady wielkogabarytowe należy umieszczać w odrębnych kontenerach podstawianych przez
przedsiębiorcę uprawnionego.
2. Selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej przeprowadza się
akcyjnie poprzez podstawienie pojemników w poszczególnych dzielnicach miasta z częstotliwością
jeden raz na miesiąc. Termin oraz miejsca podstawienia kontenerów określa harmonogram dostępny
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, na stronie internetowej www.czyste.swietochlowice.pl oraz
w siedzibie przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów wielkogabarytowych.
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3. Selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej przeprowadza się
akcyjnie raz w miesiącu, poprzez wystawianie przedmiotowych odpadów przed posesją w miejscu
dostępnym dla firmy odbierającej odpady. Terminy w których należy wystawić odpady określa
harmonogram dostępny w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, na stronie internetowej
www.czyste.swietochlowice.pl oraz w siedzibie przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów
wielkogabarytowych.
4. Odpady budowlane i rozbiórkowe z wyłączeniem papy i innych materiałów izolacyjnych,
pochodzące z nieruchomości należy umieszczać w odrębnych kontenerach podstawianych przez
przedsiębiorcę uprawnionego.
5. W przypadku gdy gruz (potłuczona ceramika budowlana, pustak, cegła, kafla, pokruszony beton,
skute tynki) nie jest umieszczany w odrębnych kontenerach należy umieszczać go w workach typu BIG
BAG.
6. Papę i inne materiały izolacyjne pochodzące z nieruchomości należy umieszczać w workach typu
BIG BAG.”;
4) W § 9 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującej treści:
„6. Worek BIG-BAG powinien być ustawiony na zewnątrz budynku w sposób umożliwiający podjazd
samochodem ciężarowym i załadunek worka przy pomocy wysięgnika hydraulicznego, w odległości
nie większej niż 1,5 m od miejsca, do którego samochód dojedzie. Nie wolno ustawiać zapełnionych
worków BIG BAG pod drzewami, słupami energetycznymi, obiektami zadaszonymi, przy samochodach,
za ogrodzeniami, na studzienkach kanalizacyjnych oraz w sposób uniemożliwiający dojazd do
nieruchomości pojazdów uprzywilejowanych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, lecz nie wcześniej niż 1 lipca 2019 roku.
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