
 
 

UCHWAŁA NR XLI/540/2022 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych 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. 4 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) 

Rada Miejska w Jaworznie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/373/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany: 

1) dotychczasowy § 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Usługa, o której mowa w § 1, dotyczy zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
z gospodarstw domowych. 

2. Usługa, o której mowa w ust. 1, świadczona będzie na podstawie oświadczenia właściciela 
nieruchomości lub mieszkańca nieruchomości, przekazującego do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, przekraczające 
limity oddawane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, określone w § 4 ust. 4 uchwały  
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 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 4927). ”. 

2) dotychczasowy § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Cena za zagospodarowanie 1 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych 
wynosi: 

1) 390,00 zł netto za przyjęcie odpadu betonu, gruzu betonowego lub gruzu ceglanego; 
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2) 560,00 zł netto za przyjęcie pozostałych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w tym  
w szczególności takich jak drewno, szkło, tworzywa sztuczne, odpadowa papa, materiały izolacyjne, 
odpadowe materiały ceramiczne i elementy wyposażenia, zmieszane odpady budowlane 
i rozbiórkowe. ”. 

§ 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 
 
 

Tadeusz Kaczmarek 
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