
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/219/17 

RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

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

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1  i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 6r ust. 3d ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1250, 

poz. 1920) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Do § 5 uchwały Nr XXVII Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 sierpnia 2016 r. dodaje się 

ust. 6 i ust. 7 

o brzmieniu: 

„6.  Zgłaszanie przez właściciela nieruchomości nieprawidłowości w przypadku niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywać się będzie: 

1) osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3 82-340 Tolkmicko, pok.                  

nr 5 lub pok. nr 104, 

2) telefonicznie pod numerem telefonu 55 231 61 21 wewn. 37, 

3) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, ul. Plac Wolności 3, 

82-340 Tolkmicko, 

4)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@tolkmicko.pl , 

5) telefonicznie na numer przedsiębiorcy świadczącego usługę, który umieszczony jest na pojemniku do 

zbiórki odpadów lub samochodzie realizującym odbiór odpadów, 

6) za pośrednictwem poczty na adres, który umieszczony jest na pojemniku do zbiórki odpadów lub 

samochodzie realizującym odbiór odpadów, 

7) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, który umieszczony jest na pojemniku do zbiórki 

odpadów lub samochodzie realizującym odbiór odpadów. 

7.  W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości z której odbierane są 

odpady w sposób nieprawidłowy oraz krótki opis zgłoszenia, w terminie 3 dni od daty zaistnienia 

zdarzenia.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 marca 2017 r.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

dr Magdalena Dalman 
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