
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/259/2020 

RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. 

oraz uchwały nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 6c ust. 2 i 3, art. 6j ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 5, art. 6k 

ust. 1 pkt 1 i ust. 2a pkt 1 i 3 oraz ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1439) po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą  

nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego 

konsultowania 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. z 2020 poz. 1057), 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  

na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienić uchwałę nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice, 

ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w ten sposób, że: 

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 34,80 zł miesięcznie od 

jednego mieszkańca.". 

2. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 69,60 zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca.". 

§ 2. Zmienić uchwałę nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. 

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części 

stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie tych nieruchomości i ustalenia stawki opłaty dla tych nieruchomości zmienioną 

uchwałą nr XIX/179/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia  26 marca 2020 r. w ten sposób, że: 

1. § 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „dla części nieruchomości zamieszkałych: jako iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty – 34,80 zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca;". 

2. § 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „w § 2 pkt 1 w wysokości 69,60 zł,". 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady 

 

 

Jolanta Drozd 
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