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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY BRENNA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XI/119/19 z dnia 28 listopada 2019 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 podstawie 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z poźn. zm.), art. 6r ust. 3 i 3c ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1297 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brenna nr 
XIX/209/12 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Brenna (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2012 r. poz. 4223), Rada Gminy Brenna uchwala, co 
następuje: 

§ 1. § 2 ust. 1uchwały nr XI/119/19 z dnia 28 listopada 2019 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, otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Ustala się, iż PSZOK zlokalizowany w Brennej przy ul. Wyzwolenia 34 będzie świadczył 
usługi w dniach: 

a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 

b) w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 10.00 do 16.00.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna. 

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

W związku ze stwierdzonym przez Dyrektora Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(dalej zwany PSZOK) spadkiem liczby osób korzystających z możliwości oddania odpadów w soboty na 

terenie PSZOK, została podjęta decyzja aby zredukować liczbę roboczych sobót, z dwóch do jednej w 

miesiącu. Usługi świadczone przez PSZOK będą się odbywać tylko  

w pierwszą sobotę miesiąca. Powyższa zmiana nie spowoduje pogorszenia jakości świadczonych usług. 

Ponadto ze względu na brak zainteresowania korzystaniem z PSZOK w soboty, nie powstaną  

z tego tytułu niedogodności dla mieszkańców. Powstała zmiana ma również uzasadnienie ekonomiczne, 

ponieważ pozwoli zmniejszyć stale wzrastające koszty utrzymania PSZOK. 
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