
 

 

UCHWAŁA NR LI/401/21 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  

z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Świętochłowice 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888.) 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 2020 r., poz. 1372) oraz art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1461.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

Rada Gminy Świętochłowice 

uchwala: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXVIII/240/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 czerwca 

2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice (Dz. U. Woj. 

Śl. z 2020 r. poz. 5051) zmienionej uchwałą nr XLIX/382/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 

28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach 

z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Świętochłowice (Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 7050) wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 2 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 

„4) Selektywnego zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych następujących rodzajów: 

a) szkła, 

b) papieru, 

c) tworzyw sztucznych, 

d) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 

e) metali, 

f) bioodpadów, 

g) odpadów niebezpiecznych, 

h) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

i) odpadów niekwalifikujących 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, 
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j) zużytych baterii i akumulatorów, 

k) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

l) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

m) zużytych opon, 

n) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

o) odpadów tekstyliów i odzieży.”; 

2) W § 2 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) zbiórkę odpadów w ramach funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

zgodnie z regulaminami Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dla następujących 

rodzajów odpadów: 

a) odpadów niebezpiecznych, 

b) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

c) odpadów niekwalifikujących 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, 

d) zużytych baterii i akumulatorów, 

e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

g) zużytych opon, 

h) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

i) odpadów tekstyliów i odzieży.”; 

3) § 6. ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do 

odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 

igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów 

i odzieży należy dostarczać indywidualnie do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

zgodnie z regulaminem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  oraz regulaminem 

składowiska.”; 

4) § 9. ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z garaży winna odbywać się poprzez ich 

odbiór przez firmę uprawnioną do odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Świętochłowice 

trzykrotnie w ciągu roku.”; 

5) § 10 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) przekazać do PSZOK-ów zlokalizowanych na terenie miasta Świętochłowice następujące rodzaje 

odpadów: 

a) szkło, 

b) papier, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

e) metale, 

f) bioodpady, 
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g) odpady niebezpieczne, 

h) przeterminowane leki i chemikalia, 

i) 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, 

j) zużyte baterie i akumulatory, 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

m) zużyte opony, 

n) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

o) odpady tekstyliów i odzieży.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach 

 

 

Zbigniew Nowak 
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