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

z dnia 30 stycznia 2023 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 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15,  art. 6r ust. 3c art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40),  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) §4 otrzymuje brzmienie: „§ 4  Odpady, które należy gromadzić na nieruchomości oddzielnie tj. 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe 
z gospodarstw domowych, odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpady 
z tekstyliów i odzieży, właściciel nieruchomości zobowiązany jest samodzielnie zagospodarować minimum 
raz w roku, między innymi poprzez: 

1) przekazanie do PSZOK w dniach i godzinach jego funkcjonowania, 

2) przeterminowane leki przekazać do wyznaczonej apteki, 

3) baterie wrzucić do pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach lub innych obiektach, 

4) odpady z tekstyliów i odzieży wrzucać do kontenerów rozstawionych na terenie gminy.” 

2) w § 15 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie 

W ustawie z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2022 r. 
poz. 2519 z późn. zm.) dokonano zmiany definicji odpadów remontowo budowlanych. Nowa nazwa to 
odpady remontowo budowlane z gospodarstw domowych. Wobec powyższego koniecznym było 
wprowadzenie zmian w uchwale 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. 

Przedłożony projekt uchwały podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Mając na względzie konieczność dostosowania dotychczasowej uchwały do znowelizowanych przepisów 
ustawy podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i konieczne. 
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