
 

 

UCHWAŁA NR XV/106/18 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO 

z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia ZGZM w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), § 7 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku Gmin 

Zagłębia Miedziowego (Dz. Urz. Woj. Legn. z dnia 10.06.1994 r. Nr 13, poz. 108 ze zm.), art. 6r ust. 3-3d 

w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), po zasięgnięciu opinii właściwych miejscowo państwowych 

powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, 

Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr IV/31/15 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 1 października 

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 wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 13 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

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

lub podmiot prowadzący centralny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Centralny 

PSZOK), właściciel nieruchomości może zgłosić powyższy fakt do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 

telefonicznie pod numerem 76 840 14 60, elektronicznie na adres e-mail: odpady@zgzm.pl, pisemnie  

lub osobiście w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 maja 2018 r.  

Przewodniczący Zgromadzenia Związku  

Gmin Zagłębia Miedziowego: 

K. Leszczyński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Poz. 1725
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