
KARTA UZGODNIEŃ  

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU  
 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca. 
 

 

 

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY  

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa nowelizująca) weszła  

w życie 6 września 2019 r. i od tego dnia rady gmin zostały zobowiązane (poza pewnymi 

wyjątkami wynikającymi wprost z ustawy) dostosowania dotychczasowych uchwał 

regulujących gminne systemy gospodarki odpadami do znowelizowanych przepisów w ciągu 

12 miesięcy od dnia ich wejścia w życie. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przesunęła ten 

termin do 31 grudnia 2020 r., niemniej jednak uchwalenie regulaminu w nowym brzmieniu 

koniecznym jest do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie przedsiębiorcy, który 

odbierał będzie odpady komunalne z terenu Sosnowca po 1 stycznia 2021 r. 

 

W stosunku do obecnie obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Sosnowca, niniejszy projekt uchwały wprowadza następujące istotne zmiany: 

1. Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów surowcowych (papieru, tworzyw sztucznych 

i szkła) z zabudowy jednorodzinnej do 1 razu na 2 tygodnie w okresie całego roku; 

2. Zwiększenie częstotliwości dezynfekcji pojemników na odpady „Bio” w miesiącach od 1 

kwietnia do 30 września – 1 raz w miesiącu, w miesiącach 1 października do 31 marca – 

co 2 miesiące; 

3. Określenie wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz informacja o nieodbieraniu odpadów 

„Bio” oraz odpadów zielonych w przypadku korzystania z ulgi w opłacie za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu samodzielnego ich kompostowania; 

4. Informację, że powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomów substancji 

we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, należy się pozbywać samodzielnie poprzez 

oddawanie ich do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

 

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE  

    PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU 

 

 

Brak skutków finansowych. 

 


