
UCHWAŁA NR XXXII/317/2013
RADY MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 29 maja 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3  w zw. z art. 5  ust. 1  pkt 1  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie 
Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji 

Rada Miasta Radzionków uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/259/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej Uchwałą Nr XXIX/283/2013 Rady 
Miasta Radzionków z dnia 21 lutego 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXI/303/2013 Rady Miasta Radzionków 
z dnia 26 kwietnia 2013 r., dotychczasowy § 2  otrzymuje następujące brzmienie:

„1.  Ustala się, że od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną ilość odpadów 
komunalnych. 

2. Gmina przejmuje, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów 
komunalnych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady

mgr inż. Dariusz Wysypoł
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