UCHWAŁA NR 847/XLIX/2022
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia
2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Rybnika
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.),
na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komisję Gospodarki Komunalnej,
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia
2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Rybnika (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 6211) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 pkt 2) po lit. d) dodaje się lit. e) w brzmieniu:
„e) trwałe oznaczenie pojemników przyporządkowujące je do danej nieruchomości, a
w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, oznaczenie pojemników powinno wskazywać, której części
nieruchomości pojemnik dotyczy.”;
2) w § 13 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:
a) co dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października;
b) co cztery tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca;”;
3) w § 14 ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
"1) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - co cztery
tygodnie;";
4) w § 14 ust. 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:
a) co dwa tygodnie w okresie od 1 marca do 30 listopada;
b) co cztery tygodnie w okresie od 1 grudnia do 28 lutego;”.
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§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. z wyjątkiem § 1 pkt 2-4, które wchodzą w życie
z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady
Miasta
Wojciech Kiljańczyk
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