UCHWAŁA NR VII/84/19
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXIX/360/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia
8 marca
1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. W Uchwale Nr Nr XXIX/360/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - odbierane będą
w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po samodzielnym dostarczeniu tych odpadów do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub w ramach usługi dodatkowej o której mowa
w ust. 3."
2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. W ramach usługi dodatkowej związanej z podstawieniem na
nieruchomości kontenerów lub worków typu big-bag na inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne, odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałej. Zakres tej usługi
reguluje odrębna uchwała."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
Tomasz Wesołowski
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Uzasadnienie
W związku z możliwością zagospodarowania gruzu przez ZGK-EKO Sp. z o.o. na terenach zlokalizowanych
po północnej stronie ul. Roździeńskiego w Piekarach Śląskich (na mocy uzyskanego zezwolenia na
przetwarzanie odpadów) oraz wykorzystania do odbioru gruzu worków typu big-bag konieczne jest podjęcie
niniejszej uchwały.
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