
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/358/14 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU 

z dnia 25 września 2014 roku 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Nowy Wiśnicz 

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

(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) Rada 

Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala, co następuje: 

§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz, stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr XXII/214/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012 roku, 

zmienionym uchwałą Nr XXV/242/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 czerwca 2013 r. oraz 

uchwałą Nr XXVII/268/13 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 listopada 2013 roku § 13 ust. 2  

i 3 otrzymują brzmienie: 

„2.  Odpady zbierane w sposób selektywny i zgromadzone w odpowiednich do danego asortymentu 

workach odbierane będą z przed każdej posesji przynajmniej jeden raz w miesiącu, w terminach 

określonych w rocznym harmonogramie odbioru. 

3. Odpady komunalne, pozostałe po wysegregowaniu z nich surowców wtórnych bądź zmieszane odpady 

komunalne, właściciel każdej nieruchomości zobowiązany jest gromadzić w pojemnikach o pojemności 

120 l i 240 l lub workach. Odpady te, będą odbierane przynajmniej jeden raz w miesiącu, w terminach 

określonych w rocznym harmonogramie odbioru”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Jerzy Łacny 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 października 2014 r.

Poz. 5475
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