
 

 

UCHWAŁA NR LX/1393/18 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

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

gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000), art. 6r ust. 3, ust. 3b, ust. 3c, ust. 3d ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, zm. poz. 2056, 

poz. 2361, poz. 2422; z 2018 r., poz. 650) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LVIII/1308/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r., poz. 2371), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: 

„9a.  

W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości, na której 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne prowadzenia selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych, pojemność pojemnika przeznaczonego na pozostałości  

po selektywnej zbiórce odpadów komunalnych nie może być większa niż pojemność 

najmniejszego z pojemników przeznaczonych na zbieranie frakcji odpadów selektywnie 

zbieranych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 zadeklarowanych przez właściciela 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.”; 

2) w § 10: 

a) w pkt 1lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne – raz  na dwa  tygodnie z zastrzeżeniem, że właściciel nieruchomości 

niezamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zadeklarować może cotygodniowy odbiór odpadów ponosząc z tego tytułu 

dodatkową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto 

Krosno ustalanej zgodnie z odrębną uchwałą;”, 
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b) w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne – raz  na dwa  tygodnie z zastrzeżeniem, że właściciel nieruchomości 

niezamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zadeklarować może cotygodniowy odbiór odpadów ponosząc z tego tytułu 

dodatkową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto 

Krosno ustalanej zgodnie z odrębną uchwałą;”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miasta Krosna 

 

 

Zbigniew Kubit 
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