
Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 24/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 
z dnia 14.02.2019 r 

(projekt) 
Uchwała Nr 

Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia •••••••••• 

w sprawie zmiany określenia szczególowego 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.l, art.41 ust.l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
0 samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn. zmianami), art. 4 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. 
zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Pilica oraz z organizacjami pozarządowymi 
1 podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450) 

Rada Miasta i Gminy w Pilicy uchwala, co następuje: 

§1. 
1. § 2 ust. 1 Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2015r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
otrzymuje brzmienie: 
„W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych 
następujące frakcje odpadów komunalnych: 

a. zmieszane odpady komunalne, 
b. papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady 

opakowaniowe z tektury, 
c. metal, w tym odpady opakowaniowe z metalu, 
d. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
e. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 
f. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w 

tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane, 
g. meble i inne odpady wielkogabarytowe." 

2. §4 ust. 4 Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2015r. w 
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
otrzymuje brzmienie: 
„Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości co najmniej jeden raz w ciągu roku. 
Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Pilica" 

3. §5 ust. 2 Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2015r. w 
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
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odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
otrzymuje brzmienie: 
„Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać 
zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego 
i opakowań wielomateriałowych oraz odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone 
i bioodpady, a także meble i odpady wielkogabarytowe" 

§2. 
Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica 

§ 4 . 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2019 r. 


