
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/239/2017 

RADY GMINY CHYBIE 

z dnia 26 lipca 2017 r. 

zmieniająca uchwałę Nr IX/57/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 8 września 2015 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie 

RADA GMINY CHYBIE 

u c h w a l a: 

§ 1. W uchwale Nr IX/57/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 8 września 2015 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) odpady budowlane i rozbiórkowe – w miarę zapełnienia kontenera, podstawionego przez 

przedsiębiorcę dokonującego odbioru odpadów, niezwłocznie po zakończeniu prac, nie później 

jednak niż w ciągu 2 tygodni, chyba, że z przyczyn niezależnych od właściciela prace te ulegają 

wydłużeniu, a właściciel niezwłocznie poinformuje o tej okoliczności Urząd Gminy, lub poprzez 

przekazywanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”; 

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać do gminnego punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych rodzaje odpadów wymienione w § 4 uchwały i jej załączniku 

poz. 2, za wyjątkiem żużla i popiołu oraz zużyte opony inne niż z samochodów osobowych 

i pojazdów jednośladowych.”; 

3) w załączniku do uchwały w tabeli pn. „Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli 

nieruchomości oraz częstotliwość ich odbierania” Lp. 2 w kolumnie 2 „Rodzaj odpadów” tiret „zużyte 

opony” otrzymuje brzmienie: 

„-  zużyte opony z samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 sierpnia 2017 r.

Poz. 4480



§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Chybie. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

  

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

 

 

Piotr Gmuzdek 
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