
 
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie Regulamin utrzymania czystości                  

i porządku na terenie gminy Strumień 
 

    Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) 
oraz przepisów art. 40 pkt 1) ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 
zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 875), rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed 
dniem wejścia w życie w/w ustawy do brzmienia nadanego ustawą zmieniającą, w terminie 
do dnia 31 grudnia 2020r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień ulegnie 
dostosowaniu do nowych przepisów, w szczególności poprzez: 

-  dostosowanie nazewnictwa rodzaju selektywnie zbieranych odpadów do wymogów 
ustawy oraz poszerzenie katalogu zbieranych odpadów o odpady niebezpieczne, 
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, odpady tekstyliów i odzieży, które to będą przyjmowane w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

 określenie warunków utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym 
miejsc gromadzenia odpadów, 

 zobowiązanie wszystkich właścicieli nieruchomości do zbierania w sposób selektywny 
powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, 

 zwolnienie z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy we 
własnym zakresie zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne 
wytworzone na terenie nieruchomości poprzez kompostowanie ich w kompostownikach 
przydomowych, 

 zrezygnowanie z możliwości oddawania bioodpadów oraz popiołu w workach                         
i przyjęcie wyłącznie systemu pojemnikowego. Konieczność tej zmiany wynika                     
z wpływających do Urzędu Miejskiego w Strumieniu informacji od prowadzących 
instalacje zagospodarujące frakcje bioodpadów, które od 2021 roku nie będą 
przyjmować odpadów ulegających biodegradacji dostarczanych w workach. Istnieje 
również duży problem z zagospodarowaniem popiołu gromadzonego w workach. 
Ciężar worków z popiołem, budzący zastrzeżenie w zakresie warunków pracy                                      
i przestrzegania BHP oraz wysokie koszty zagospodarowania takiego odpadu                      
w instalacjach, które w dodatku coraz częściej odmawiają przyjmowania popiołu                  
w workach. Z uwagi na to, że ilość popiołu odebranego w 2019r. w porównaniu do 
2018r. zmniejszyła się o około 30%, a nadmiar popiołu można w każdym momencie 
oddać do PSZOK, w celu minimalizowania kosztów proponuje się zmniejszenie 
częstotliwości odbioru popiołu. 

 
 


