
UCHWAŁA NR XXXIII/468/14
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/75/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia z późn. zm.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 6r ust. 3 oraz 
art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 197, 
poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr VII/75/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia tekst jednolity: 
obwieszczenie z dnia 24 marca 2014 r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 
31 marca 2014 r. poz. 1854 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 załącznika do uchwały w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 2 dodaje się pkt 3

w brzmieniu:

„3)  punktów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych:

a) odpady opakowaniowe ze szkła,

b) odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych.”;

2) w § 3 w ust. 1 załącznika do uchwały pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  odpady opakowaniowe ze szkła – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;”;

3) w § 3 w ust. 1 załącznika do uchwały po pkt 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4)  odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji:

a) jeden raz na tydzień – dla zabudowy jednorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b,
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b) jeden raz na tydzień – dla zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 10 osób 
i zabudowy wielorodzinnej zamieszkałej przez nie więcej niż 30 osób,

c) nie rzadziej niż dwa razy na tydzień – dla zabudowy wielorodzinnej, z zastrzeżeniem lit. b.”;

4) w § 4 załącznika do uchwały ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Lokalizacja stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punktów selektywnego 
zbierania odpadów opakowaniowych oraz harmonogram funkcjonowania mobilnego punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną podane mieszkańcom do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bytom.pl.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Rogowski
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