
 

 

UCHWAŁA NR 17.192.2020 

RADY MIASTA RYDUŁTOWY 

z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (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 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) 

Rada Miasta Rydułtowy 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim,  

oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  

zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.  

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 26.256.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 545 z późn. zm.): 

1) w § 4 ust. 1 pkt 11-12 otrzymują brzmienie: "11) zużyte opony z podziałem na: 

a) opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego, urządzeń przemysłowych i ciągników rolniczych, 

b) pozostałe opony, 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe z podziałem na: 

a) gruz, 

b) papę odpadową, 

c) materiały izolacyjne, 

d) odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 

e) pozostałe odpady budowlane i rozbiórkowe,", 

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, niezależnie od ustaleń 

zawartych w ust. 1, odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z harmonogramem 

odbioru odpadów komunalnych dostarczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, 
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z którym Miasto Rydułtowy ma zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości.", 

3) w § 4 po ust. 5 dodaje się ust. 6-7 w brzmieniu:  "6. Odpady, o których mowa w ust.1 pkt 11 przyjmowane 

są w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości do 

8 sztuk/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny, w tym 2 sztuki/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny stanowią 

opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego, urządzeń przemysłowych i ciągników rolniczych. 

7. Odpady, o których mowa w ust.1 pkt 12 przyjmowane są w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w ilości do 0,5 Mg/rok/nieruchomość/lokal mieszkalny, w tym 

15 kg/rok/nieruchomość/ lokal mieszkalny stanowią materiały izolacyjne i 20 kg/rok/nieruchomość/lokal 

mieszkalny stanowi papa odpadowa." 

§ 3. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz 

publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z zastrzeżeniem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie 

z dniem 1 sierpnia 2020 r.   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy 

 

 

Lucjan Szwan 
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