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z dnia  25 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia  2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Orzesze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1439 z późn. 
zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz 
po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 lutego 2019 r. w 
sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 1939) zmienionej uchwałą Uchwałą Nr XXVII/324/20 z dnia 10 
grudnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020r. poz. 9166) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

8. Kompostowanie bioodpadów powinno być realizowane w kompostownikach przydomowych 
umieszczonych w wyznaczonych na terenie nieruchomości zorganizowanych miejscach, które 
umożliwiają tlenowy rozkład substancji organicznych, nie powodujących uciążliwości dla właścicieli 
sąsiednich nieruchomości z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa budowlanego 
w szczególności prawa budowlanego.

2) w § 11 w ust. 13 pkt 16) otrzymuje brzmienie:

16) odpady ulegające biodegradacji, w szczególności bioodpady - pochodzące z posesji, gdzie nie 
zadeklarowano posiadania kompostownika;

3) w  § 11 w ust. 13 po pkt 25) dodaje się pkt 26) w brzmieniu:

26) odpady poremontowe, z wyjątkiem wełny mineralnej, papy, ondulin, azbestu (1 raz w roku z 
nieruchomości zamieszkałej).

4) § 11 w ust. 15 otrzymuje brzmienie:

15. W przypadku oddawania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
odpadów, o których mowa w ust. 13 pkt 1), 5), 7), 10), 13), 15), 16), 25) i 26), osoba dostarczająca te 
odpady oświadczy na piśmie, że dostarczane odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej na 
terenie Orzesza objętej deklaracją.

5) po § 11 w ust. 16 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:

17. Limity, o których mowa w ust 13 pkt 1), 5), 7), 13), 15), 26) nie dotyczą mieszkańców 
nieruchomości wielorodzinnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w 
życie z dniem 1 marca 2021 roku.
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