
UCHWAŁA NR VIII/135/2019
RADY MIEJSKIEJ RUMI

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie podjęcia działań w zakresie przeprowadzenia inicjatywy na terenie miasta Rumi pn. "RUMIA BEZ 
PLASTIKU"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada 
Miejska Rumi uchwala, co następuje:

§ 1. 

W związku z podjęciem inicjatywy na terenie miasta Rumi pn. "RUMIA BEZ PLASTIKU" zostaną podjęte działania 
mające na celu między innymi:

1) stopniowe wyeliminowanie z użytku opakowań i naczyń jednorazowego użytku z plastiku,

2) stopniowe zaprzestanie zaopatrywania się w wodę w plastikowych butelkach oraz promowanie spożywania wody 
z dystrybutorów,

3) korzystanie w miarę możliwości z dostawców świadczacych usługi na rzecz Urzędu Miasta oraz jednostek podległych 
Gminie, którzy stosują inne opakowania niż plastikowe,

4) dalsze sukcesywne ustawianie koszy umożliwiających segregację odpadów z podziałem na frakcje z odpowiednimi 
oznaczeniami.

§ 2. 

Inicjatywa na terenie miasta Rumi pn. "RUMIA BEZ PLASTIKU" powinna być realizowana stopniowo i mieć charakter 
długofalowy obejmując swoim działaniem Urząd Miast Rumi oraz wszystkie jednostki organizacyjne podległe Gminie 
Miejskiej Rumi.

§ 3. 

Inicjatywa na terenie miasta Rumi pn. "RUMIA BEZ PLASTIKU" powinna także obejmować działania edukacyjne 
skierowane zarówno do pracowników Urzędu Miasta Rumi, jak i gminnych jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rumi.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2019r.

 

Przewodniczący                
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki
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Uzasadnienie

Głównym założeniem i istotą działania inicjatywy na terenie miasta Rumi pn. "RUMIA BEZ PLASTIKU" jest
zapobieganie negatywnemu wpływowi produktów z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne i zdrowie
człowieka.

Z myślą o przyszłych pokoleniach inicjatywa pn. "RUMIA BEZ PLASTIKU" kierowana jest do wszystkich
mieszkańców Rumi w celu zachęcenia ich do ograniczenia wykorzystania w codziennym funkcjonowaniu różnego
rodzaju przedmiotów z plastiku.

Rosnące w zatrważającym tempie ilości odpadów plastikowych na świecie, mają szkodliwy wpływ na
środowisko naturalne. Rozkład odpadów plastikowych stanowi ogromny problem w zależności od jego rodzaju,
bowiem rozkłada się od 100 do około 1000 lat, w związku z tym należy poszerzać świadomość społeczną o istocie
rosnącego problemu zanieczyszczania środowiska naturalnego mającego destrukcyjny wpływ na całą ludzkość
planety ziemi.

Temu służyć winno propagowanie ideii eliminacji produktów z tworzyw plastikowych z życia codziennego
mieszkańców.

Dyrektywą Parlamentu Europejskiego w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw
sztucznych na środowisko, Unia Europejska od 2021 roku wprowadzi m. in. zakaz wykorzystywania i sprzedaży
plastiku jednorazowego użytku, dla którego dostępne są zamienniki.

Przedmiotowa inicjatywa podjęta przez Radę Miejską Rumi pn. "RUMIA BEZ PLASTIKU" z wyprzedzeniem
realizowana będzie na terenie miasta Rumi przed podjęciem dyrektywy w tym zakresie przez Parlament
Europejski.

Przystąpienie Gminy Miejskiej Rumia do incjatywy na terenie miasta Rumi pn. "RUMIA BEZ PLASTIKU",
pozwoli na włączenie się w proces eliminacji plastiku na terenie miasta, co przyczyni się do ochrony środowiska
naturalnego, szerzenia pozytywnych nawyków wśród mieszkańców dla dobra przyszłych pokoleń.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

Projekt uchwały przekłada Klub Radnych "Ponad Podziałami".
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