
 

 

UCHWAŁA NR XX/159/2020 

RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/147/2020 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 maja 2020 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 terenie Miasta i Gminy Wiązów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), w zakresie 

częstotliwości odbierania odpadów komunalnych Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIX/147/2020 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 maja 2020 roku 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 terenie Miasta i Gminy Wiązów 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Określa się limit ilości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

w PSZOK w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi - odpady budowlane i rozbiórkowe dostarczane przez mieszkańców przyjmowane będą 

w PSZOK w ilości do 250 kg na mieszkańca na rok.”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

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

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r. 

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wiązów: 

Ewa Schütterly 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 lipca 2020 r.

Poz. 4249
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