
 

 

UCHWAŁA NR IX/114/2019 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

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

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)  

oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.), po konsultacjach określonych uchwałą 

Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002), a także po zaopiniowaniu przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie 

Rada Miejska w Jaworznie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 2020) zmienionej uchwałą  

Nr XLVI/637/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2018 r. zmieniającą uchwałę  

Nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 7007) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 w punktach 1, 2, 3 i 4 dotychczasowa lit. c otrzymuje następujące brzmienie: „jeden pojemnik 

na odpady ulegające biodegradacji – zielone i kuchenne,”, 

2) w § 2 ust. 1 dotychczasowemu punktowi 5 nadaje się następujące brzmienie: „w budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych urządzenia o pojemności 0,12 m3 na rodzinę dla odpadów zmieszanych oraz pojemnik 

o pojemności 1,1 m3 na odpady ulegające biodegradacji, przypadający na 1 stanowisko kontenerowe,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 czerwca 2019 r.

Poz. 4675



§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2020 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie 

 

 

Tadeusz Kaczmarek 
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