
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/316/17 

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 31 maja 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/166/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 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, w szczególności 

częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) oraz art. 6r 

ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 250 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Wodzisławiu Śląskim, po przeprowadzeniu konsultacji, zgodnie z uchwałą nr LI/504/10 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji, 

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XVI/166/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 

2016 r. „Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych" wprowadza się następujące zmiany: 

1. w zakresie nieruchomości zamieszkałych: zabudowa jednorodzinna; zabudowa ścisłe centrum miasta: 

zabudowa jednorodzinna; grupa odpadów "zielone" dotychczasowy zapis „W okresie od kwietnia do 

października nie mniej niż 1 raz na 2 tygodnie przy czym ustala się limit nie więcej niż 10 worków/m-

c/nieruchomość odbierane sprzed posesji, kolejne 10 worków/m-c/nieruchomość dostarczać indywidualnie do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W pozostałym okresie należy dostarczać do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy czym ustala się limit nie więcej niż 10 worków/ 

m-c-nieruchomość” otrzymuje brzmienie: „W okresie od kwietnia do października nie mniej niż 1 raz na 

2 tygodnie przy czym ustala się limit nie więcej niż 10 worków/m-c/nieruchomość odbierane sprzed posesji, 

kolejne 20 worków/m-c/nieruchomość dostarczać indywidualnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. W pozostałym okresie należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, przy czym ustala się limit nie więcej niż 20 worków/m-c/nieruchomość”; 
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2. w zakresie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

zabudowa jednorodzinna i jednorodzinna ścisłego centrum miasta; grupa odpadów "zielone" dotychczasowy 

zapis "W okresie od kwietnia do października co najmniej 1 raz na 2 tygodnie przy czym ustala się limit 

nie więcej niż 10 worków/m-c/nieruchomość odbierane sprzed posesji, kolejne 10 worków/m-c/nieruchomość 

dostarczać indywidualnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W pozostałym okresie 

należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy czym ustala się limit 

nie więcej niż 10 worków/m-c/nieruchomość" otrzymuje brzmienie "W okresie od kwietnia do października co 

najmniej1 raz na 2 tygodnie przy czym ustala się limit nie więcej niż 10 worków/m-c/nieruchomość odbierane 

sprzed posesji, kolejne 20 worków/m-c/nieruchomość dostarczać indywidualnie do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. W pozostałym okresie należy dostarczać do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, przy czym ustala się limit nie więcej niż 20 worków/m-c/nieruchomość", 

3. w zakresie nieruchomości zamieszkałych; zabudowa jednorodzinna; grupa odpadów "meble i inne 

odpady wielkogabarytowe" dotychczasowy zapis ”1 raz w roku, przy czym w roku 2016 zbiórka 2 razy 

w roku" otrzymuje brzmienie „1 raz w roku"; 

4. w zakresie nieruchomości zamieszkałych; ścisłe centrum miasta; zabudowa jednorodzinna; grupa 

odpadów "meble i inne odpady wielkogabarytowe" dotychczasowy zapis „1 raz w roku, przy czym w roku 

2016 zbiórka 2 razy w roku z tym, że gdy odpady będą gromadzone w gniazdach będą odbierane 1 raz 

w miesiącu" otrzymuje brzmienie ” 1 raz w roku, z tym że gdy odpady będą gromadzone w gniazdach będą 

odbierane 1 raz w miesiącu" . 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego 

 

 

Jan Grabowiecki 
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