
UCHWAŁA NR VII/81/19
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr VIII/108/15 z dnia 26 maja 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zmianami) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr VIII/108/15 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 maja 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, zmienionej uchwałą nr X/133/15 Rady 
Miejskiej Strzelina z dnia 30 czerwca 2015 r., uchwałą nr XXXIII/435/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 
30 maja 2017 r., uchwała nr XXXV/466/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 sierpnia 2017 r.,  wprowadza się 
następujące zmiany:

1) Paragraf 2.1.1 Załącznika otrzymuje brzmienie:

a) "§ 2.1.1. PSZOK czynny jest:

- we wtorki i soboty w godz. 9.00 – 14.00.

- w czwartki  w godz. 12.00 – 17.00"

2) Paragraf 5 ust. 4 załącznika otrzymuje brzmienie:

a) "PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Strzelin po złożeniu oświadczenia, że 
dostarczone odpady pochodzą z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzelin. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały i załącznika do niej pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Strzelina:
E. Kasprzyszak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 2284



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany………………………………………………………………………………. 

       (imię i nazwisko) 

niniejszym oświadczam, że dostarczone do PSZOK w Strzelinie, przy ul. Glinianej 4, odpady 

komunalne pochodzą z nieruchomości zlokalizowanej w gminie Strzelin, pod adresem: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Strzelin, dnia…………………..    ……...……………………………. 

Podpis dostarczającego odpady 
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