
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia .................... 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr LI/638/17 Rady Miejskiej w Bytomiu 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 terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 6r ust. 3 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późń. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI/638/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 5 września 2017 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 terenie miasta 
Bytomia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2017 r. 
poz. 4994, wprowadza się zmianę w § 4 w ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Odpady zielone będą odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
sezonowo w okresie od marca do listopada, po pisemnym zgłoszeniu zamiaru skorzystania 
z odbioru w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, zawierającym dane właściciela nieruchomości 
identyfikujące go w sposób wskazany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odpady powinny być zebrane w pojemnikach lub 
workach.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia .................... 2018 r.

W niniejszej uchwale zmienia się system zbierania odpadów zielonych na nieruchomościach 
w zabudowie wielorodzinnej, poprzez rezygnację z dopuszczenia zbierania odpadów zielonych 
w pryzmach.

Zbieranie odpadów wyłącznie w pojemnikach lub workach, wpłynie na sprawniejszą realizację 
usługi odbierania odpadów i ograniczy niekontrolowany wpływ warunków atmosferycznych  na 
zebrane odpady (rozwiewanie, zagniwanie).

Zmiana powinna przyczynić się do poprawy standardu odbioru poprzez uporządkowanie 
gospodarki odpadami komunalnymi na nieruchomościach wielorodzinnych, a także korzystnie wpłynąć 
na wizerunek gminy.
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