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Poz. 4892
UCHWAŁA NR XXXII/370/2017
RADY GMINY PSARY
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/220/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 czerwca 2016 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, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a i 3c ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 250 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej
z siedzibą w Będzinie oraz po przeprowadzeniu konsultacji, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/381/2010 Rady
Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 1, poz. 26) Rada Gminy Psary uchwala:
§ 1. W Uchwale Nr XX/220/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 czerwca 2016 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:
1) zmienić brzmienie § 2 pkt 2 lit. a w następujący sposób: „tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe
oraz metal – nie rzadziej niż raz w miesiącu”,
2) w § 2 pkt 2 skreślić ppkt d.
3) w § 2 dodać pkt 3 o treści: „Zmieszane odpady komunalne będą odbierane z częstotliwością nie rzadziej niż
raz w miesiącu”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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