
 

 

UCHWAŁA NR V/22/19 

RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA 

z dnia 1 lutego 2019 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza nr XIX/136/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Wąsosz 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. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Górze uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIX/136/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Wąsosz 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) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właściciela 

nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy odebrać należy każdą ilość odpadów: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

b) segregowanych odpadów komunalnych (papier, szkło,  metale, tworzywa sztuczne oraz odpady 

ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów), 

c) odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego.”; 

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) w przypadku budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych położonych na terenie miasta 

Wąsosz – z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 

b) w przypadku budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych położonych na terenie wiejskim – 

z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.”; 

3) § 4 ust. 2 pkt a otrzymuje brzmienie: 
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„a) papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wąsosza: 

W. Stolicki 
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