
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/232/13 

RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU 

z dnia 28 marca 2013 r. 

zmieniająca uchwałę 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 wprowadza się następujące zmiany: 

Na podstawie art.18 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. 6 r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz.391 z pózn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXXI/220/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 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 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w paragrafie 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie : 

"2. Pojemniki na odpady zmieszane, worki do selektywnego zbierania odpadów w systemie 

indywidualnym oraz pojemniki do selektywnego zbierania odpadów w systemie zbiorczym udostępnia się 

właścicielom nieruchomości w ramach opłaty, o której mowa w § 1."  

2) w paragrafie 4 ust.1 otrzymuje brzmienie :  

"1. W ramach opłaty, o której mowa w § 1, odpady komunalne odbiera się z nieruchomości z następującą 

częstotliwością:  

1) odpady komunalne zmieszane:  

a)  raz w tygodniu na obszarze miasta Lądek-Zdrój;  

b)  raz na dwa tygodnie na obszarach wiejskich.  

2) odpady komunalne zebrane selektywnie zawierające frakcje:  

a)  papieru i makulatury, metalu, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych - nie rzadziej  

niż raz na dwa tygodnie na obszarze miasta Lądek- Zdrój i obszarach wiejskich;  

b)  szkła - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące na obszarze miasta Lądek- Zdrój i obszarach wiejskich;  

c)  odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w tygodniu na obszarze miasta Lądek-Zdrój 

i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na obszarach wiejskich;  

d)  meble i odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 

dwa razy w roku. " 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.  

DZIENNIK URZĘDOWY
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Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.    

Przewodniczący Rady Miejskiej Lądka-Zdroju: 

J. Sosna 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 2888


		2013-04-30T13:19:04+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




