
UCHWAŁA NR XIII/79/2019
RADY GMINY BOJSZOWY

z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/181/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 
2019 r. poz. 688)

Rada Gminy Bojszowy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bojszowy Nr XXVII/181/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 3 tiret 1 otrzymuje brzmienie:

„papier, szkło – jeden raz na dwa miesiące”.

2. w § 2 ust. 3 po tirecie 2 dodaje się tiret 3 w brzmieniu:

„odpady tworzyw sztucznych i metali – jeden raz w miesiącu”.

3. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„PSZOK” jest czynny (za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy) od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 1000 do 1800, w soboty w godzinach od 700 do 1400”.

§ 2. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.
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2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kumor
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