
 

 

UCHWAŁA

 NR XXXIX/416/14 

RADY MIASTA BOCHNIA 

z dnia 27 marca 2014 r. 

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

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 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 (t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dna 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/243/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia 

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

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmienionej uchwałą Nr XXVI/285/13 

Rady Miasta Bochnia z dnia 31 stycznia 

2013 r. § 2 ust. 1 pkt 2) lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) w zabudowie jednorodzinnej: 

- odpady zmieszane – co dwa tygodnie; 

- zbierane selektywnie papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne typu 

PET i typu plastik przemysłowo-gospodarczy – jeden raz w miesiącu, każda z wymienionych 

frakcji osobno; 

- odpady zielone – jeden raz w miesiącu w okresie listopad - kwiecień, 

a w miesiącach maj – październik dwa razy w miesiącu; 

- pozostałe odpady zbierane selektywnie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia, z wyjątkiem odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych, jeden raz na pół roku;”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 kwietnia 2014 r.  

Przewodniczący Rady Miasta 

Kazimierz Ścisło 

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego.  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 marca 2014 r.

Poz. 1627
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