
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/469/17 

RADY GMINY JASIENICA 

z dnia 6 lipca 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/302/16 Rady Gminy Jasienica  dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica (Dz. U. Woj. Śląskiego 

poz. 4539 z 8 września 2016 r.) 

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku - Białej. 

Rada Gminy Jasienica 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały nr XXVI/302/16 Rady Gminy Jasienica  dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy zmienia się treść § 16 ust. 1. pkt 2) i 4), które 

otrzymują brzmienie: 

„§ 16. ust. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

2) metal oraz opakowania  z metali  - jeden raz w miesiącu od 1 czerwca do 30 września danego roku 

kalendarzowego, jeden raz na trzy miesiące /kwartał/ od 1 października do 31 maja danego roku 

kalendarzowego, 

4) szkło  oraz opakowania ze szkła - jeden raz w miesiącu od 1 czerwca do 30 września danego roku 

kalendarzowego, jeden raz na trzy miesiące /kwartał/ od 1 października do 31 maja danego roku 

kalendarzowego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jan Batelt 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lipca 2017 r.

Poz. 4322
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