
UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH

z dnia 18 grudnia 2018 r.

o zmianie uchwały 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, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),w związku z art. 6r ust. 3, 3a-3d ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1454 ze zm.), oraz po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 26 lutego 
2013 r. NR XXI.166.2013 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji,

Rada Miejska w Krzanowicaxch
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXX/183/2017 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 12 września 2017 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 (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 6647 
wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 2 ust. 5. 

2) § 3 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Meble, odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony  (samochodowe) 
- raz do roku,”.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Długosz

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 8328


		2018-12-28T14:00:14+0000
	Polska
	IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




