
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/370/14 

RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 29 września 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/299/13 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 25 listopada 

2013 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami) Rada Miejska Stronia Śląskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/299/13 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 25 listopada 2013 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. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki do selektywnego zbierania odpadów w systemie 

indywidualnym oraz w systemie zbiorczym udostępnia się właścicielom nieruchomości w ramach opłaty 

o której mowa w § 1, w zależności od ilości osób zamieszkujących a nie od ilości gospodarstw 

domowych”. 

2. § 3 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„odpady suche - nie rzadziej niż co cztery tygodnie na obszarach wiejskich i nie rzadziej niż co dwa 

tygodnie na obszarach miejskich, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników w których są zbierane”. 

3. Dodaje się § 3 ust. 2 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 

„odpady ze szkła - nie rzadziej niż co osiem tygodni na obszarach wiejskich i nie rzadziej niż co cztery 

tygodnie na obszarach miejskich, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników w których są zbierane”. 

4. Dodaje się § 4 ust. 1 pkt 15) otrzymuje brzmienie: 

„odpady z budowy i remontów z grupy 17 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 

katalogu odpadów”. 

5. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1, będą przyjmowane do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych wyłącznie od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stronie 

Śląskie”. 
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6. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wszystkie odpady, które są umieszczone 

w oznaczonych pojemnikach oraz te ustawione w workach.”. 

7. W § 5 wykreśla się ust. 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

R. Suliński 
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