
 
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/372/2021 
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU 

z dnia 12 października 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXVIII/262/2020 z dnia 15 września 
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. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą 
uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr LIX/434/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia 
sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu 
uchwala: 

§ 1. W Uchwale nr XXVIII/262/2020 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 15 września 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 dokonuje się zmiany § 5 pkt 5 w ten sposób, 
że otrzymuje on brzmienie: 

„§ 5. pkt 5 Punkt PSZOK czynny jest w: 

a) w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 8:00 do 11:00, 

b) w każdą środę w godzinach od 8:00 do 16:00, 

c) w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00, Jeśli sobota będzie dniem 
ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 
pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) punkt będzie czynny w dzień poprzedzający w godzinach, 
w których powinien być czynny w dniu wolnym.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 października 2021 r.

Poz. 6569



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

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
 

Małgorzata Janoska 
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