
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2017 

RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

zmieniająca uchwałę nr XIII/167/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2015 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. Doln. z 2015 r. 

poz. 3940) 

Na podstawie art. 6r ust. 2a i 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250 i 1920), po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, 

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIII/167/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 września 2015 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. Doln. z 2015 r. poz. 3940), 

§ 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości może zgłosić powyższy fakt w formie pisemnej 

Prezydentowi Miasta Bolesławiec, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać: 

1) dane właściciela nieruchomości; 

2) adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie; 

3) krótki opis zdarzenia; 

4) podpis właściciela nieruchomości. 

3. Prezydent Miasta Bolesławiec udziela pisemnej odpowiedzi na zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, 

nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym zgłoszenie wpłynęło do siedziby Urzędu Miasta 

Bolesławiec.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 944



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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2017 r. 

Przewodniczący Rady Miasta: 

J. Kowalski 
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