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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/201/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 października 2020 r. 
w sprawie określenia 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. 6r ust. 3, ust. 3 b-d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach  (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), oraz 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 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), po 
zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/201/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 października 2020 r. w sprawie 
określenia 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) § 3 pkt 2 lit. "a" tiret 2 otrzymuje brzmienie: " - bioodpady - w okresie od kwietnia do listopada co dwa 
tygodnie, w pozostałym okresie co cztery tygodnie, zgodnie z harmonogramem, w ilości nie więcej niż 
2 pojemniki jednorazowo na nieruchomość (łącznie 240 l)" 

2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym wyposażeni zostaną w jednorazowe worki do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w kolorze zielonym, żółtym, niebieskim. Worki do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych będą dostarczone przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości w ilości równej wystawionym. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości  na żądanie właściciela nieruchomości  doposaży go dodatkowo w nie więcej niż jeden 
worek do selektywnej zbiórki odpadów z każdej frakcji zbieranej selektywnie w  dniu zbiórki wynikającej 
z harmonogramu." 

3) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” 
w Gorzycach świadczy usługi: 

a) wtorek: w godzinach 8.00-14:30, 

b) czwartek: październik- kwiecień w godzinach: 8:30-15:00; maj-wrzesień w godzinach 14:30-19:00, 

c) sobota: w godzinach 9:00-14:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, świąt lub dni 
przypadającymi między świętami." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2022 r., za wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie 

Wprowadzone zmiany w projekcie uchwały są konsekwencją zmian w załączniku do Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce. Ponadto w związku z koniecznością wdrożenia 
planu naprawczego w zakresie gospodarki odpadami zmianie ulegają z dniem 1 marca godziny 
funkcjonowana PSZOK. Pozostałe zapisy uchwalonej w dniu 26 października uchwały Rady Gminy 
Gorzyce nr XXIII/2021/20 w sprawie określenia 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 

Przedłożony projekt uchwały został zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Wodzisławiu Śl., oraz poddany został konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 
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