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UCHWAŁA NR LIII/608/10

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/201/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 21 stycznia 2008 r. 

Na podstawie 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 4 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 

2008, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach 

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r. Nr 53 poz. 

1168) zmienionej Uchwałą Nr XXV/284/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. 

Śl. z 2010 r. Nr 184 poz. 3346) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w rozdz. 2 § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich 

zgromadzeniem w pojemnikach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać segregacji 

mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów z remontów, odpadów komunalnych mokrych, odpadów 

komunalnych suchych, odpadów roślinnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

zużytych baterii i zużytych akumulatorów.” 

2) w rozdz. 3 § 6 ust. 3 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) kontenery o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3 ” 

3) w rozdz. 4 § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 4. Zużyte baterie i zużyte akumulatory należy przekazywać do punktów zbiórki 

baterii zorganizowanych w placówkach handlowych, szkołach i przedszkolach na terenie Gminy 

Pszczyna, na teren stacji przeładunkowej firmy Remondis w Pszczynie przy ulicy Cieszyńskiej 35 

oraz do PIK Sp. z o.o. przy ulicy Zdrojowej 4 w Pszczynie.” 

4) w rozdz. 4 § 8 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„§ 8. 9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktu zbiórki 

usytuowanego na terenie bazy przeładunkowej firmy Remondis w Pszczynie przy ul. Cieszyńskiej 

35.” 
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5) w rozdz. 5 § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 

a) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, 

b) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, 

c) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynoszącej 5 202 Mg.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 

Urzędu Miejskiego w Pszczynie. 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY 

Edyta Głombek


