
UCHWAŁA NR XIX/225/13
RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/185/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2012 roku 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych 
odpadów

Na podstawie: 

- art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

- art. 6r ust. 2a i 3, art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), 

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Gierałtowice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/185/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) W § 2 po dodaje się ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt b i c 
dostarczane będą właścicielowi nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w momencie odbioru danego rodzaju odpadów. Worki będą również dostępne w Urzędzie 
Gminy Gierałtowice, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz innych 
wyznaczonych miejscach na terenie gminy Gierałtowice.”;

2) W § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, miejscach zbierania przeterminowanych leków oraz zużytych baterii przenośnych 
i akumulatorów przenośnych oraz miejscach udostępnienia worków do selektywnej zbiórki odpadów 
gmina podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym poprzez publikację 
w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Gierałtowice.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 kwietnia 2013 r.

Poz. 3313



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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Błaszczyk
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