
 

 

UCHWAŁA NR XLI/497/22 

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/258/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. 

poz. 1297), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie –  

Rada Miejska Cieszyna 

postanawia 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/258/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r.  

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, wprowadzić 

następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie: „odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,”; 

2) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 15 niniejszego regulaminu powinny być zbierane w odpowiednich pojemnikach lub 

workach typu „big-bag” o minimalnej pojemności 1 m3 przeznaczonych na tego rodzaju odpady, 

dostarczonych i odbieranych przez uprawniony podmiot lub powinny być dostarczone do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych.”; 

3) w § 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Pozbywanie się selektywnie zbieranych odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 15 niniejszego regulaminu - 

powinno odbywać się według potrzeb, po indywidualnym uzgodnieniu z uprawnionym podmiotem, jednak 

nie rzadziej niż raz na rok.”; 

4) w § 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „dostarczanie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

w godzinach funkcjonowania punktu działającego na zasadach określonych w odrębnej uchwale w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz w regulaminie 

punktu dostępnym na stronie internetowej Gminy Cieszyn - dotyczy odpadów komunalnych w rodzaju 

papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła kolorowego, szkła bezbarwnego, odpadów opakowaniowych 

wielomateriałowych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, 

zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i odpadów 

wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, 

odpadów tekstyliów i odzieży oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu  poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna 

 

 

Remigiusz Jankowski 
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