
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/233/2016 

RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Ząbkowice Śląskie Zakładowi Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z zakresu utrzymania czystości i porządku 

Na podstawie art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r., o gospodarce komunalnej (Dz. U. 

2016, poz. 573)  oraz art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, ust. 2 pkt 2 lit. d, ust. 2 pkt 11, art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 

września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016, poz. 250 )  Rada Miejska 

Ząbkowic Śląskich uchwala co następuje: 

§ 1. Powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Ząbkowicach Śl., będącej jednoosobową spółka Gminy Ząbkowice Śląskie wykonanie zadania własnego  

z zakresu utrzymania czystości i porządku polegające na : 

1) zapobieganiu zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie  

i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez 

właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach 

ustawionych na chodniku; 

2) utrzymaniu czystości i porządku na drogach gminnych w zakresie: 

a) zbierania i pozbywania się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych  

i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

b) pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli 

nieruchomości przyległych do drogi gminnej; 

c) uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera 

opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku. 

3) utrzymaniu czystości i eksploatacji szaletów publicznych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Dominik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 grudnia 2016 r.

Poz. 5895
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