UCHWAŁA NR VII/83/19
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/359/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekary Śląskie
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 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. W Uchwale Nr XXIX/359/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekary Śląskie wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 4 dopisać ust. 11 o następującej treści: "11. Zbiórka popiołów pochodzących z palenisk w gospodarstwach
domowych odbywać się będzie w okresie od listopada do kwietnia zgodnie z harmonogramem zamieszczonym
na stronie BIP Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Poza tym okresem odbiór popiołów z palenisk
w gospodarstwach domowych odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości do
firmy odbierającej odpady komunalne."
2) w § 7 ust. 2 dopisać pkt 3 o następującej treści: "3) pojemniki podziemne i półpodziemne."
3) w § 7 ust. 4 dopisać: "Dopuszcza się również stosowanie pojemników podziemnych i półpodziemnych w ww.
kolorystyce."
4) § 7 ust. 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) należy zbierać w odpowiednich kontenerach lub workach typu bigbag."
5) § 7 ust. 18 otrzymuje brzmienie: "18. Do zbierania innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych należy stosować kontenery
o pojemności od 3 do 7 m 3, tzw. gruzowniki lub worki typu big-bag."
6) § 7 ust. 20 otrzymuje brzmienie: "Popioły pochodzące z palenisk w gospodarstwach domowych należy zbierać
w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub workach oznaczonych logo firmy odbierającej odpady
komunalne."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie
W związku z możliwością:
- zagospodarowania gruzu przez ZGK-EKO Sp. z o.o. na terenach zlokalizowanych po północnej stronie ul.
Roździeńskiego w Piekarach Śląskich (na mocy uzyskanego zezwolenia na przetwarzanie odpadów),
- wykorzystania do odbioru gruzu worków typu big-bag,
- zastosowania pojemników podziemnych i półpodziemnych do zbierania odpadów komunalnych,
- wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów popiołu pochodzących z palenisk domowych
konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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