
UCHWAŁA NR XIX.152.2019
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 19 grudnia 2019 r.

o zmianie uchwały 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 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 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.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, po 
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 688 z późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje

§ 1. W uchwale nr XII.76.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3387 z dnia 
2 czerwca 2017 r.) zmienionej uchwałą nr XXII.166.2017 z dnia 30.11.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
poz. 6885 z dnia 11 grudnia 2017 r.),  uchwałą nr II.7.2018 z dnia 25.01.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
poz. 771 z dnia 2 lutego 2018 r.), uchwałą nr X.94.2018 z dnia 21.06.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
poz. 4176 z dnia 29.06.2018) dokonuje się zmiany załącznika nr 2 do uchwały - Rodzaje i ilości odpadów 
komunalnych przyjmowane od właściciela nieruchomości w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostała treść uchwały nr XII.76.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3387 z dnia 
2 czerwca 2017 r.) zmienionej uchwałą nr XXII.166.2017 z dnia 30.11.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
poz. 6885 z dnia 11 grudnia 2017 r.), uchwałą nr II.7.2018 z dnia 25.01.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
poz. 771 z dnia 2 lutego 2018 r.), uchwałą nr X.94.2018 z dnia 21.06.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
poz. 4176 z dnia 29.06.2018) pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 68



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Szereda
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Załącznik do uchwały Nr XIX.152.2019

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Rodzaje i ilości odpadów komunalnych przyjmowane od właściciela nieruchomości w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Nieruchomość zamieszkała

Rodzaj odbieranych 
odpadów 

komunalnych

zabudowana 
budynkiem 

jednorodzinnym

zabudowana 
budynkiem 

wielolokalowym – 
do 6 lokali 

mieszkalnych 
włącznie

zabudowana 
budynkiem 

wielolokalowym – 
od 7 lokali 

mieszkalnych 
i więcej

Nieruchomość niezamieszkała

Papier, szkło, metale 
i tworzywa sztuczne nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów wyłącznie odpady stanowiące 

odpad komunalny

Meble, odpady 
wielkogabarytowe nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów wyłącznie odpady stanowiące 

odpad komunalny
Zużyty sprzęt 
elektryczny 

i elektroniczny
nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów wyłącznie odpady stanowiące 

odpad komunalny

Zużyte opony nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów -
Przeterminowane leki 

i chemikalia nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów -

Zużyte baterie 
i akumulatory nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów -

Inne odpady inne niż 
niebezpieczne, inne 

odpady niebezpieczne 
wydzielone ze 

strumienia odpadów 
komunalnych

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów -

Odpady zielone nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów
1) 0,05 Mg / działka na terenie 
ROD / rok
2) 0,5 Mg / nieruchomość / rok

Odpady budowlane 
i rozbiórkowe 

stanowiące odpady 
komunalne

0,5 Mg / 
nieruchomość / rok

0,25 Mg / lokal 
mieszkalny / 
rok

0,1 Mg / lokal 
mieszkalny / 

rok
-

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 68


		2020-01-07T13:00:00+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




