
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII.202.2017 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 30 czerwca 2017 r. 

o zmianie uchwały 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) oraz po 

uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIII/138/2016 Rady Gminy Legnickie Pole z 24 października 2016 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 (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 4808), wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:  

„10) zużyte opony oraz chemikalia należy przekazywać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki 

odpadów w wyznaczonym terminie lub przekazywać do PSZOK;”; 

2) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Zasady funkcjonowania PSZOK zostały określone w „Regulaminie korzystania z PSZOK”, 

wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy Legnickie Pole.”; 

3) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Rodzaj i ilość odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK zostały określone w „Rodzaju 

i ilości odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 

w PSZOK”, wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy Legnickie Pole.”; 

4) § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:  

„8. Podmiot zarządzający PSZOK lub osoba przez niego upoważniona dokona sprawdzenia 

zawartości dostarczonych odpadów i potwierdzi odbiór na formularzu potwierdzającym przyjęcie 

odpadów komunalnych.”; 

5) § 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie:  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 lipca 2017 r.

Poz. 3215



„9. Podmiot zarządzający PSZOK lub osoba przez niego upoważniona może odmówić przyjęcia 

odpadów, które nie są wykazane w § 2 ust. 1 uchwały.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole: 

W. Kostuń 
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