UCHWAŁA NR XXX/171/2013
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/162/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r Rady Gminy Wadowice Górne
Na podstawie art. 18 ust.1,ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) , oraz art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (teks jednolity
Dz. U. z 2012r.,poz.391 z późn. zm.)Rada Gminy Wadowice Górne
uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/162/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 stycznia 2013 r w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wadowice Górne wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 6 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
1a) obowiązki wymienione w pkt 1 może przejąć Gmina na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy , jako część
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez
właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2) w § 9 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
5a. Ustala się pojemność worków przeznaczonych do selektywnie zbieranych odpadów komunalnych na jeden
miesiąc:
1) do 5 osób włącznie:
a) worek na papier tekturę i opakowania wielomateriałowe o pojemności 120 dm3
b) worek na tworzywa sztuczne i metal o pojemności 120 dm3
c) worek na szkło, w tym szkło bezbarwne i kolorowe 60 dm3
2) powyżej 5 osób :
a) worek na papier tekturę i opakowania wielomateriałowe o pojemności 240 dm3
b) worek na tworzywa sztuczne i metal o pojemności 240 dm3
c) worek na szkło, w tym szkło bezbarwne i kolorowe 120 dm3
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
Województwa Podkarpackiego.

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Piechota
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