UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/348/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada
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
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XL/348/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 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 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 545 z późn. zm), wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 1pkt 1 litera b otrzymuje brzmienie:
„b) odpady komunalne zebrane selektywnie, tj. papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale
i opakowania wielomateriałowe, odpady zielone zebrane w pojemnikach lub workach określonych
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych,”;
2) § 3pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) odpady komunalne zmieszane oraz selektywnie zebrane odpady z tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,”;
3) w § 3 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) odpady zielone:
- odbierane przez podmiot uprawniony - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
- przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów - według potrzeb właścicieli
nieruchomości.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska

Id: 541DDB76-9382-4263-A748-DBCAB082C47D. Projekt

Strona 1

