
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/183/17 

RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU 

z dnia 5 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/120/12 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 19 grudnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świdczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomość opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289). Rada Miejska w Surażu uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXV/120/12 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 19 grudnia 2012 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 

nieruchomość opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Pod. z 2013 r. poz. 49) 

zmienionej Uchwałą Nr XIX/100/16 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXV/120/12 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 19 grudnia 2012 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 nieruchomość 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Pod. z 2016 r. poz. 2700) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W §3 pkt l i pkt 3 otrzymują brzmienie: 

1) co najmniej jeden raz w miesiącu - zmieszane odpady komunalne, z tym że w mieście Suraż w okresie  

od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

3) co najmniej jeden raz w miesiącu - odpady ulegające biodegradacji, z tym że w mieście Suraż okresie  

od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża. 

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

Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 r. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Surażu 

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 grudnia 2017 r.

Poz. 4643
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