
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/132/2012 

RADY GMINY WALIM 

z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy 

Walim uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów ko-

munalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez wła-

ściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 2. 1. Ustala się, że:  

1) od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną ilość odpadów komunalnych;  

2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone w dniach od ponie-

działku do piątku zgodnie z harmonogramem ustalonym przez firmę świadczącą usługi odbioru odpadów 

komunalnych,  

3) odbieranie segregowanych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone nie 

rzadziej niż jeden raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem ustalonym przez firmę świadczącą usługi od-

bioru odpadów komunalnych.  

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi w dniach:  

1) poniedziałek w godzinach od 8
00

do 12
00

,  

2) środa w godzinach od 14
00

do 18
00

,  

3) sobota w godzinach od 8
00

do 12
00

.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 roku.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy  

 

 

Zuzanna Bodurka 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 stycznia 2013 r.

Poz. 284
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