
UCHWAŁA NR XXIII/137/2020 
RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/115/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 marca 2020 r. 
w sprawie określenia 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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), art. 6r ust. 3, 3a, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu oraz po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica, zgodnie z uchwałą Nr V/29/2019 Rady Miasta i Gminy 
w Pilicy z dnia 31 stycznia 2019 r., oraz konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/289/2010 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 października 2010 r., 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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Rada Miasta i Gminy w Pilicy 
uchwala co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XX/115/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 3 pkt a otrzymuje brzmienie: 

„maksymalnie 0,5Mg/nieruchomość/rok w zabudowie jednorodzinnej,”. 

2. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki służące 
do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania 
się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilica.”. 

3. W § 4 ust. 1 uchyla się pkt 3. 

4. W § 4 ust. 2 uchyla się pkt 3. 

5. W § 4 ust. 3 uchyla się pkt 3. 

6. § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Przyjęcia odpadów do PSZOK dokonuje upoważniony pracownik, po sprawdzeniu zawartości 
dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów.”. 

7. § 5 ust. 9 pkt a otrzymuje brzmienie: 

„odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałych, dla których została złożona deklaracja o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,”. 

8. § 5 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„PSZOK odmawia przyjęcia odpadów w przypadku gdy: 

a) przywieziony odpad nie został wymieniony w § 2 ust. 2 uchwały, 

b) odpady pochodzą z działalności gospodarczej, działalności rolniczej lub jej likwidacji, 

c) odpady pochodzą z nieruchomości położonej na terenie innej gminy, 

d) zostanie przekroczona maksymalna ilość odpadów wymienionych w § 2 ust. 3 i 4.”. 

9. § 5 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

Id: 4B6641BD-2DAB-46A1-BACF-72CA8AA67185. Podpisany Strona 1



„W PSZOK nie będą przyjmowane: 

a) wyroby zawierające azbest, 

b) materiały izolacyjne np. papa, wełna mineralna, wata szklana, 

c) różnego rodzaju pokrycia dachowe, 

d) części samochodowe, 

e) odpady płynne w nieszczelnych pojemnikach, 

f) odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji (brak etykiety), 

g) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.”. 

10. § 9 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi  w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2021 r. 

  

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Pilica 

 
 

Barbara Przybylik 
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Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem przepisu 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.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy
obowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób
i zakres 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.

Zmiany zapisów uchwały Nr XX/115/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z dnia 27 marca 2020 r.
spowodowane są zmianą ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw, ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DZ. U. 2020 r.
poz. 875). Zmiana ta dotyczy m in. przesunięcia terminu wprowadzenia nowelizacji ustaw, o których mowa
w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw, do dnia 31 grudnia 2020 r.
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