
 
 

UCHWAŁA NR XX.190.2020 
RADY MIASTA WOJKOWICE 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.168.2020 Rady Miasta Wojkowice z dnia 17 lutego 2020 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojkowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 713) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej 

Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojkowice stanowiącym załącznik 
do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1. Art. 11 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

2) worki big bag na wyselekcjonowane odpady budowlane i rozbiórkowe, udostępnione przez przedsiębiorcę 
należy lokalizować w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy i nie utrudniającym 
korzystania z nieruchomości, 

2. Art. 14 ust. 1 pkt.1 lit. f otrzymuje brzmienie: 

f) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie przekraczającej 1 m3/gospodarstwo na rok kalendarzowy - 
właściciele nieruchomości pozbywają się na indywidualne zgłoszenia, 

3. Art. 14. ust. 1 pkt. 2 lit. h otrzymuje brzmienie: 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie przekraczającej 1 m3/gospodarstwo domowe na rok 
kalendarzowy - na indywidualne zgłoszenia. 

4. Art. 15 ust. 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, objęte zorganizowanym odbiorem w ilości do 1 m3/gospodarstwo - 
właściciele nieruchomości pozbywają się na zgłoszenie takiej potrzeby przedsiębiorcy 1 raz w ciągu roku 
kalendarzowego. 

5. Art. 15 ust. 1 pkt. 9 otrzymuje brzmienie: 

9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których ilość przekracza w ciągu roku 1 m3/pozbywaja się we 
własnym zakresie.  

§ 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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