
UCHWAŁA NR XXVIII/416/20 
RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713) oraz art. 6c ust. 2 i 3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. 1.     Postanawia się o odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli niektórych 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 2. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy tylko: 

1) nieruchomości, w których znajdują się gminne jednostki oświatowe, na których powstają odpady komunalne, 

tj: 

a) przedszkola, 

b) szkoły: 

᠆ podstawowe 

᠆ ponadpodstawowe 

c) zespoły szkół, 

d) poradnia psychologiczno - pedagogiczna; 

2) nieruchomości, na których prowadzona jest działalność: Urzędu Miasta Mysłowice oraz gminnych ośrodków 

kultury i sportu, ośrodków pomocy społecznej, samorządowego zakładu budżetowego i jednostek 

budżetowych, na których powstają odpady komunalne, tj: 

a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

b) Mysłowicki Ośrodek Kultury wraz z filiami, 

c) Młodzieżowy Dom Kultury, 

d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z oddziałami, 

e) Dom Pomocy Społecznej, 
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f) Straż Miejska, 

g) Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, 

h) Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, 

i) Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy, 

j) Powiatowy Urząd Pracy, 

k) placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

l) Miejska Biblioteka Publiczna wraz z filiami, 

ł) Muzeum Miasta Mysłowic, 

m) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2021 roku.  

   

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice 

 
 

dr hab. Tomasz Papaj 
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