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UCHWAŁA NR III/15/18
RADY GMINY MYSŁAKOWICE
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/205/16 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2016r.
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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 6r ust. 3, 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, Rada Gminy Mysłakowice uchwala, co następuje:
- W uchwale Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2016 r. nr XXXIII/205/16 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 wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. 1. W § 3 pkt 1 lit. b, tiret cztery otrzymuje brzmienie: „odpady ulegające biodegradacji (odpady
kuchenne i odpady zielone) odbierane są w ilości wystawionej w dniu odbioru określonym w harmonogramie.”
2. W § 3 pkt 1 lit. b usuwa się piąty tiret.
3. W § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „wyposażenie właścicieli nieruchomości wielolokalowych
(od 15 lokali) w zestawy recyklingowe do zbiórki selektywnej na: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy Mysłakowice:
G. Kuczaj

