
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia .................... 2021 r. 

o zmianie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto 
Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 888), 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. 2020 poz. 1057 z późn. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr IV.55.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3146 z dnia 29 kwietnia 2021 r.) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) Uchyla się w całości § 2; 

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

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

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

PREZYDENT MIASTA 

    /-/ Anna Hetman       



 
 
 

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr ……………. 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia …………………. 

 
 

Rodzaje dodatkowych usług 

nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy 

usługa jednorazowego podstawienia pojemnika typu 
KP5 / KP7 / Big Bag na bioodpady lub odpady 
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 
komunalne, odbiór i transport tych odpadów 
z nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

usługa przyjęcia w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) ponadlimitowej 
ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne 



 
 
 

Złącznik nr 2 
do Uchwały nr ……..…….. 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
z dnia ……………….. 

 

Wysokość cen za usługi dodatkowe 

rodzaj usługi rodzaj pojemnika [m3] cena usługi [zł/szt.] 

usługa jednorazowego podstawienia pojemnika na 
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne lub bioodpady pochodzące 
z nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, odbiór i transport odpadów 
z nieruchomości do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

BIG BAG - 1 m3 177,12 

Kontener KP5 - 5 m3 186,84 

Kontener KP7 - 7 m3 186,84 

 
 

rodzaj usługi rodzaj odpadu cena usługi [zł/Mg] 

usługa przyjęcia w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) ponadlimitowej 
ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne pochodzących 
z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 
wraz z ich zagospodarowaniem 

odpady budowlane 
i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne 

785,16 



 
Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje 
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi. 

Zakres oferowanych usług stanowi ofertę fakultatywnych usług, powiązanych 
z odbieraniem, zagospodarowaniem i przyjmowaniem odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, które nie są zaliczone do usług objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
ponoszoną przez właścicieli nieruchomości. 

W związku z zakończeniem z dniem 30 czerwca 2021 r. umowy z wykonawcą usługi dodatkowej 
określonej w § 2 uchwały nr IV.55.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 kwietnia 
2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3146 z dnia 29 kwietnia 2021 r.), 
a co za tym idzie brakiem możliwości dalszego świadczenia usługi, konieczne jest uchylenie § 2 
przedmiotowej uchwały oraz zmiana treści załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do uchwały. 

 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU 

/-/ Honorata Uchto 


