
UCHWAŁA NR XLIX/241/14
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 7 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) – Rada Miejska w Jaworze uchwala, co 
następuje:

§ 1. W rozdziale II Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanego na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Jaworze przy ul. Słowackiego, 
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/174/13 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 stycznia 
2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, ust.1 i 2 otrzymuje 
brzmienie:

„ 1. PSZOK przyjmuje odpady w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7.00 do 
15.00, wtorek w godzinach od 9.00 do 17.00 .

2.PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców gminy Jawor oraz gmin sąsiednich, które są udziałowcami 
Spółki „Sanikom” w Lubawce i podpisały stosowną umowę ze Spółką „Inwestycje” w Jaworze, po okazaniu 
jednego z dokumentów:

1)deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) dokumentu tożsamości.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze:
A. Madej

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 marca 2014 r.

Poz. 1397
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