
UCHWAŁA NR XXVIII/314/2013
RADY GMINY PSARY

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/287/2012 Rady Gminy Psary z dnia 28.12.2012r. 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, 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 6 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012r., poz. 391 ze zm.) w związku ze zmianą art. 
5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 
z 2012r., poz. 391 ze zm.) w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 stycznia 2013r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 228) Rada Gminy Psary uchwala: 

§ 1. Do § 1 Uchwały Nr XXVI/287/2012 Rady Gminy Psary z dnia 28.12.2012r. 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, dodać pkt 3 w brzmieniu: Gmina Psary przejmuje 
wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym jako część usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Psary 

Jacenty Kubica

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 marca 2013 r.

Poz. 2409
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