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Informacja o konsultacjach społecznych 

      Burmistrz Miasta Poręba przeprowadza w dniach od 17 listopada 2022 roku do dnia 23 listopada 2022 

roku konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Poręba projektu Uchwały Rady Miasta Poręba w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/239/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba. 

      Konsultacje przeprowadzane są w formie zamieszczenia projektu w/w aktu prawa miejscowego na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Poręba. 

      Uwagi można przesyłać od 17 listopada 2022 roku do dnia 23 listopada 2022 roku  drogą mailową na 

adres: rotreba@umporeba.pl lub składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, 

42-480 Poręba (pok. nr 1) w godzinach pracy Urzędu. 

                                    

 

BURMISTRZ MIASTA PORĘBA 

                                                                     RYSZARD SPYRA 
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Zarządzenie Nr 243/2022 

Burmistrza Miasta Poręba 

z dnia 16 listopada 2022 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Poręba projektu uchwały 

Rady Miasta Poręba w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Poręba  nr XXIII/239/20 z dnia 28 grudnia 

2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba 

 

      Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/170/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Poręba 

(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2016 roku, poz. 3875 z późn. zm.)  

 

zarządzam, co następuje : 

  

§1.Poddaje się konsultacjom społecznym z mieszkańcami Miasta Poręba projekt Uchwały Rady Miasta 

Poręba w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Poręba  nr XXIII/239/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku w 

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba. 

 

§2.Konsultacje przeprowadzane są w formie zamieszczenia projektu w/w aktu prawa miejscowego na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Poręba. 

 

§3.Termin konsultacji ustala się od dnia 17 listopada 2022 roku do dnia 23 listopada 2022 roku. 

 

§4.Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta 

Poręba. 

 

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

BURMISTRZ MIASTA PORĘBA 

RYSZARD SPYRA 
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Projekt 

Uchwała nr ………………………….. 

Rady Miasta Poręba 

z dnia …………………… 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/239/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w 

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba  

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1, ust.2, ust.2a pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. 

zm.) po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz po przeprowadzeniu 

konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/170/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 roku w 

sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta 

Poręba (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2016 roku, poz. 3875 z późn. zm.) i 

Uchwałą Nr LI/338/2010 Rady Miasta Poręba z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego gminy Poręba w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 10 z dnia 13 stycznia 2011 r., poz.162) 

uchwala się co następuje: 

§ 1. W Uchwale XXIII/239/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba wprowadza się następujące zmiany : 

 

1) w rozdziale 8 w §11 w ust. 1 pkt a) otrzymuje brzmienie: 

                  „a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – co trzy tygodnie, a w            

miesiącach od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie,” 

 

2) w rozdziale 8 w §11 w ust. 2 w pkt 1)  ppkt a) otrzymuje brzmienie: 

 

„a) dla nieruchomości  w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na miesiąc, a w miesiącach 

od czerwca do sierpnia – co trzy tygodnie,” 

 

3) w rozdziale 8 w §11 w ust. 2 pkt 2)  otrzymuje brzmienie: 

„2) szkło : 

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz na miesiąc, 

b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz na dwa tygodnie,” 

 

4) w rozdziale 8 w §11 w ust. 2 po pkt 2) dodaje się pkt 2a) w  brzmieniu: 

„2a) papier : 

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz na miesiąc, a w miesiącach od 

października do marca jeden raz na dwa miesiące, 

b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz na dwa tygodnie,” 
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5) W rozdziale 8 w §11 w ust. 2 pkt 12)  otrzymuje brzmienie : 

 

„12) popiół z palenisk domowych gromadzony w pojemnikach w zabudowie jednorodzinnej i 

wielorodzinnej : 

a) w październiku – jeden raz, 

b) od listopada do marca – co trzy tygodnie, 

c) w kwietniu – jeden raz.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

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

Województwa Śląskiego. 

                                                                                                Przewodnicząca  

                                                                                             Rady Miasta Poręba 

                                                                                               Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 

2022 r., poz. 1297 z późn. zm. dalej jako ustawa u.c.p.g.) Rada Gminy po zasięgnięciu opinii 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy dotyczące: 

1) wymagań w zakresie:  

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,  

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 

zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów 

niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów 

medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

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

igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów tekstyliów i odzieży, a także 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych,  

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego,  

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;  

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 

na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:  

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach,  

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;  

2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;  

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

Nadto, zgodnie z art. 4 ust. 2a w/w ustawy Rada gminy może w regulaminie:  

1) wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż 

wymienione w ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy oraz określić wymagania w zakresie selektywnego zbierania 

tych odpadów;  

2) postanowić o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne;  

3) określić dodatkowe warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez 

osoby niepełnosprawne, w szczególności niedowidzące;  

4) określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 

kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
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jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku 

posiadania pojemnika lub worka na te odpady;  

5) określić warunki uznania, że odpady, o których mowa w pkt 1 oraz w ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy, są 

zbierane w sposób selektywny;  

6) wprowadzić obowiązek stosowania indywidualnego oznakowania pojemników lub worków 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób, który pozwoli na identyfikację:  

a) właściciela nieruchomości, na której są wytwarzane odpady komunalne, lub 

b) osób wymienionych w art. 1 pkt 1 lit. b ustawy - w przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 

2a ust. 1 ustawy; 

7) określić sposób zgłaszania lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów przez właściciela nieruchomości 

w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości;  

8) wprowadzić inne obowiązki dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.  

       Proponowane zmiany przyczynią się do racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi przy 

uwzględnieniu kosztów gminnego systemu  gospodarowania odpadami komunalnymi, ponoszonych przez 

mieszkańców. 

      Podjęcie uchwały jest zatem zasadne. 
 

mailto:sekretariat@umporeba.pl
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrzgyydcltqmfyc4njyheydkobrgi

