
 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/330/2021 
RADY GMINY PSARY 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/187/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a i ust. 3c ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888) 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą 
w Będzinie oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych Uchwałą Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy 
Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 1, poz. 26) 

Rada Gminy Psary 
uchwala, co nastepuje 

§ 1. W Uchwale Nr XIX/187/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1. ust. 5. otrzymuje brzmienie: ust. 5. Ogranicza się ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w ilości 250 kg/rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. § 1. ust. 6. otrzymuje brzmienie: ust. 6. Ogranicza się ilość zużytych opon przyjmowanych przez Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości 8 szt./rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. § 1. ust. 7. otrzymuje brzmienie: ust. 7.Ogranicza się ilość zużytych opon odbieranych od właścicieli 
nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości 
8 szt./rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lipca 2021 r.

Poz. 4584



§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 sierpnia 2021 roku. 

   

Przewodniczący Rady Gminy Psary 
 
 

Jacenty Kubica 
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