
UCHWAŁA NR V/34/2019
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały 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. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm), art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), 
art. 2 ust 1. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) oraz po konsultacjach określonych 
uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr LIX/434/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia 
sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami

Rada Miejska w Ogrodzieńcu

uchwala:

§ 1. W uchwale nr LIII/411/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 8 maja 2018 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 (Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego poz. 3237) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się § 6 który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Popiół odbierany będzie od właścicieli nieruchomości oraz osób posiadających inny tytuł 
prawny do nieruchomości zamieszkałych:

a) 1 raz w tygodniu – dla budynków wielolokalowych w okresie od września do kwietnia,

b) 1 raz w miesiącu - dla budynków wielolokalowych w okresie od maja do sierpnia,

c) 1 raz w miesiącu - dla budynków jednorodzinnych w okresie od października do kwietnia,

d) 1 raz w sierpniu – dla budynków jednorodzinnych w okresie od czerwca do września.”.

2. Zmienia się § 7 ust. 3 który otrzymuje brzmienie:

„3. Odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów selektywnie zbierane odbierane będą od właścicieli nieruchomości oraz osób posiadających 
inny tytuł prawny do nieruchomości zamieszkałych:
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a) 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października dla budynków wielolokalowych,

b) 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października dla budynków jednorodzinnych 
z terenu miasta Ogrodzieniec,

c) 1 raz w miesiącu – w okresie od listopada do marca dla budynków jednorodzinnych 
i wielolokalowych z terenu miasta Ogrodzieniec.

d) 1 raz w miesiącu – dla budynków jednorodzinnych z terenu części wiejskiej gminy 
Ogrodzieniec.

Odpady zielone odbierane będą w limicie 2 worków o pojemności 120 l na 
nieruchomość”.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nr LIII/411/2018 Rady Miejskiej w  Ogrodzieńcu z dnia 8 maja 2018 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 nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w  życie 
z dniem 1 lutego 2019 r.

 

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Janoska
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