
 

 

UCHWAŁA NR XLII/315/2021 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/242/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 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. l i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), Rada Miejska w Głuszycy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXXI/242/2021 z dnia 26 stycznia 2021r., 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 wprowadza się następującą zmianę: 

1. W § 3 punkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) selektywnie zbierane frakcje odpadów komunalnych, takie jak papier i makulatura, szkło, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe odbierane są: 

a) z terenów miejskich nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, według harmonogramu ustalonego 

z podmiotem odbierającym odpady komunalne i z uwzględnieniem potrzeb, aby nie dopuszczać  

do zalegania odpadów i przepełnienia pojemników, w których są zbierane, 

b) z terenów wiejskich nie rzadziej niż raz w miesiącu, według harmonogramu ustalonego z podmiotem 

odbierającym odpady komunalne i z uwzględnieniem potrzeb, aby nie dopuszczać do zalegania 

odpadów i przepełnienia pojemników, w których są zbierane. 

Zmianę częstotliwości odbioru odpadów realizuje podmiot uprawniony do odbioru odpadów 

komunalnych na podstawie umowy zawartej z gminą”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 01.01.2022 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy: 

Grzegorz Milczarek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 grudnia 2021 r.

Poz. 6197
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