
UCHWAŁA NR XXXII/297/13
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/251/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 12 grudnia 2012 r. 
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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zm.) oraz art. 1 pkt 1 ppkt 1 ustawy z dnia 25 
stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 228) 
Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 3 Uchwały Nr XXVII/251/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 12 grudnia 2012 r. 
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 (Dziennik Urzędowy Województwa 
Śląskiego Poz. 1318 z dnia 6 lutego 2013 r.) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Gmina Wilamowice 
wyposaży nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz rozplakatowaniu 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Stanisław Nycz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 kwietnia 2013 r.

Poz. 3414


		2013-04-16T08:04:02+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




