
UCHWAŁA NR XI/91/2015
RADY GMINY LISIA GÓRA

z dnia 8 października 2015 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/27/2015 z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art. 6 lit. „r” ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra przyjętego Uchwałą nr XV/200/2012 z dnia 28 grudnia 
2012 r. z późn. zm. - Rada Gminy Lisia Góra uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Lisia Góra Nr IV/27/2015 z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust.1 pkt 2 lit. „b” otrzymuje brzmienie:

„b) odpady selektywnie zbierane: tj. metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe- 
jeden raz w miesiącu; papier – jeden raz na kwartał”;

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2 Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi

w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz 
w soboty w godzinach od 8:00 do 12:00.

W punkcie nieodpłatnie przyjmowane będą od mieszkańców następujące frakcje odpadów komunalnych:

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

- zużyte opony,

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

- odpady zielone i popiół,

- papier,

- tworzywa sztuczne,
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- szkło,

- metal,

- opakowania wielomateriałowe.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisia Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szatko
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