
 

 

UCHWAŁA NR VII/83/15 

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE 

z dnia 27 maja 2015 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2013 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013 r. 

w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Sp. z o. o. w Skawinie obowiązkowego 

zadania własnego Gminy Skawina, dotyczącego prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 1, 3 i 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu i porządku i czystości w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) 

w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. 

Nr 45, poz. 236) – Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/451/2013 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie 

powierzenia Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Sp. z o. o. w Skawinie obowiązkowego zadania własnego 

Gminy Skawina, dotyczącego prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w tytule uchwały dodaje się „oraz zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych”, 

2) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Powierza się spółce Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o. w Skawinie zadanie własne Gminy Skawina 

w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy 

ul. Gen. Fieldorfa Nila 8 w Skawinie oraz zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych.”; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Sposób wykonywania powierzonego obowiązkowego zadania własnego Gminy Skawina, o którym mowa 

w § 1, w tym zakres uprawnień i obowiązków Miejskiego Zakładu Usługowego Sp. z o.o. w Skawinie 

związanych z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz 

zagospodarowaniem selektywnie zebranych odpadów komunalnych, określi umowa wykonawcza zawarta 

pomiędzy Gminą Skawina a Miejskim Zakładem Usługowym Sp. z o.o. w Skawinie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina. 

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

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Witold Grabiec 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 czerwca 2015 r.

Poz. 3343
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