
 

 

UCHWAŁA NR XXII/162/2020 

RADY GMINY BESTWINA 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.), art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 roku 

poz. 1461) 

Rada Gminy Bestwina 

postanawia 

§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych: 

1) od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

a w części, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na 

których prowadzona jest: 

a) działalność oświatowa, 

b) działalność przeciwpożarowa, 

c) działalność administracji publicznej, 

d) działalność kulturalna, 

e) działalność sportowa, 

f) działalność jednostek gospodarki komunalnej, 

g) działalność w zakresie ochrony zdrowia. 

3) od właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/318/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 września 2014 roku w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne (Dz. U. Województwa Śląskiego z dnia 3 października 2014 roku, poz. 4934). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 października 2020 r.

Poz. 6993



§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 roku.  

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

mgr Jerzy Stanclik 
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