
 

 

UCHWAŁA NR II/16/14 

RADY GMINY DZIERŻONIÓW 

z dnia 4 grudnia 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/231/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 20 grudnia 2012 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. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 6r ust. 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), 

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/231/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 20 grudnia 2012 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, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/280/13 

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 kwietnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, wyposaża się nieruchomości zamieszkałe 

w odpowiednie pojemniki do odbioru odpadów komunalnych, dostosowane pojemnością do ilości 

mieszkańców wskazanych jako zamieszkałych na nieruchomości oraz utrzymuje pojemniki w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.” 

2. w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem udostępnionym w Biurze 

Obsługi Klienta i na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierżoniów oraz w siedzibie i na stronie 

internetowej Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów: 

G. Powązka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r.

Poz. 5432
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