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UCHWAŁA NR XLI/541/2022
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 888 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 2019 r., poz. 1461), 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 XXI/294/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowy § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, właścicielom jednorodzinnych budynków
mieszkalnych, dostarczane są raz w miesiącu, na zasadzie wymiany lub z inną częstotliwością, jednak
w ilościach nie mniejszych, niż wynikające z ust. 1.”.
2) dotychczasowy § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
i wielolokalowej - przyjmowane będą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości do 300 kg od osoby zamieszkałej
na nieruchomości, na której wytworzone zostały te odpady. Limit przyznawany jest na każdy rok
kalendarzowy, po samodzielnym dostarczeniu tych odpadów do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.”.
3) w § 4 ust. 6 dotychczasowy punkt 8 otrzymuje brzmienie:
„Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych - zgodnie z warunkami określonymi
w § 4 ust. 4 niniejszej uchwały.”.
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§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie
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