
 

 

UCHWAŁA NR RG.0007.82.2016 

RADY GMINY LYSKI 

z dnia 10 października 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.48.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego 

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

nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3, w związku art. 6r ust. 2a, 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  

po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr RG.0007.34.2015 Rady Gminy Lyski z dnia  

29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z radami działalności 

pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy  

z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji po zasięgnięciu opinii 

Państwowego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku 

Rada Gminy Lyski 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr RG.0007.48.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

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

zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany: 

1) W  § 2 ust. 2 pkt 2) dopisuje się lit: "j) żużle i popioły". 

2) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną wyposażeni w worki 

jednorazowego użytku". 

§ 2. Załącznik do uchwały nr RG.0007.48.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego 

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

nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie: 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

GRUPA ODPADÓW ZABUDOWA 

 JEDNORODZINNA WIELOMIESZKANIOWA 

NIESEGREGOWANE jeden raz w miesiącu dwa razy w miesiącu 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 października 2016 r.

Poz. 5316



(ZMIESZANE)ODPADY 

KOMUNALNE 

(co cztery tygodnie) (co dwa tygodnie) 

ŻUŻLE I POPIOŁY 

 

          jeden raz w miesiącu 

(od 1 września do 30 czerwca) 

                 jeden raz w miesiącu 

(od 1 września do 30 czerwca) 

PAPIER jeden raz w miesiącu 

SZKŁO 

(BEZBARWNE 

I KOLOROWE) 

jeden raz w miesiącu 

TWORZYWA SZTUCZNE 

OPAKOWANIA 

WIELOMATERIAŁOWE 

METAL 

jeden raz w miesiącu 

ODPADY ZIELONE, 

ODPADY KOMUNALNE 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI W TYM 

ODPADY 

OPAKOWANIOWE 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI 

jeden raz w miesiącu 

(od 1 grudnia do 31 marca wyłącznie na indywidualne zgłoszenie) 

dwa razy w miesiącu 

(od 1 kwietnia do 30 listopada) 

MEBLE I INNE ODPADY 

WIELKOGABARYTOWE 
dwa razy w roku 

ZUŻYTE OPONY dwa razy w roku 

ODPADY ELEKTRYCZNE 

I ELEKTRONICZNE 
dwa razy w roku 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski. 

§ 4. Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lyski oraz publikuje w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący Rady  

Gminy Lyski 

 

 

mgr inż. Grzegorz Dudek 
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