
 

 

UCHWAŁA NR XX.191.2020 

RADY MIASTA WOJKOWICE 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.169.2020 Rady Miasta Wojkowice z dnia 17 lutego 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wojkowice i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

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

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 210 ze zm.),  

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej 

Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  W uchwale nr XVIII.169.2020 Rady Miasta Wojkowice z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wojkowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

§ 3. Za wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w urządzenia do gromadzenia 

odpadów komunalnych (worki big bag, pojemniki, worki) oraz utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym odpowiedzialna jest Gmina Wojkowice. 

2. § 9 otrzymuje następujące brzmienie: 

§ 9. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są na zgłoszenie, po załadunku worka big bag. W ramach 

zryczałtowanej opłaty odebrane zostaną wyłącznie te odpady, budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 

1m3/gospodarstwo 1 raz na rok kalendarzowy, przy czym za gospodarstwo domowe uważa się zespół osób 

spokrewnionych, spowinowaconych lub niespokrewnionych, które mieszkają razem i wspólnie się utrzymują. 

W przypadku nieruchomości wielorodzinnej powyższa ilość odnosi się do każdego samodzielnego lokalu 

mieszkalnego.  

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice. 
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§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2020 r.  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

mgr Mateusz Mania 
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