
UCHWAŁA NR X/151/19
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/93/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 marca 2015 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 

Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6 r ust. 3,ust. 3a, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1454 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr VII/93/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 marca 2015 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 Mysłowice  wprowadza się następujące 

zmiany:

"W § 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"4. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych "PSZOK" są czynne (za wyjątkiem świąt i dni 

wolnych od pracy) w poniedziałki i wtorki w godzinach od 08:00 do 16:00, w środy w godzinach od 10:00 

do 18:00, w czwartki w godzinach od 12:00 do 20:00, w piątki w godzinach od 08:00 do 16:00, a w soboty              

w godzinach od 08:00 do 14:00."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.

  

 

Przewodniczący Rady Miast 
Mysłowice

dr hab. Tomasz Papaj
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