
 

 

UCHWAŁA NR XIV/104/2019 

RADY GMINY WOJASZÓWKA 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów. 

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

(Dz.U. z 2019 r. , poz. 506 ze zm.) i art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d  ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie 

Rada Gminy Wojaszówka 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 27 listopada 2019 r., w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. 

Woj. Podkarpackiego poz. 6238 z 2019 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 7 otrzymuje brzmienie: określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne co dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, 

2) segregowanych odpadów komunalnych (tj. papieru, tektury, opakowań wielomateriałowych, opakowań 

z tworzyw sztucznych oraz opakowań z metalu) jeden raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do września 

dwa razy w miesiącu, 

3) segregowanych odpadów komunalnych (tj. szkło) – w miesiącach: luty, maj, sierpień, listopad – jeden raz 

w miesiącu 

4) odpady zielone ulegające biodegradacji – jeden raz w miesiącu lipiec i sierpień” 

2) wykreśla się zapis w § 8. 

§ 2.  Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojaszówka.  

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

Województwa Podkarpackiego. 
  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

Józef Zięba 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 stycznia 2020 r.
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