
UCHWAŁA NR XXXI/226/2013
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXV/183/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 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, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.5 ust.1 pkt 1,art. 6r 
ust.2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 2012 roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. 
z 2012 poz.391 z późn.zm./ Rada Gminy w Czarnocinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W treści uchwały Nr XXV/183/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się zapis § 
2, który otrzymuje brzmienie: 

"1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierana 
i zagospodarowana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych. 

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę od nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy gmina 
wyposaży nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku w Gminie Czarnocin." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnocinie. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.6r ust.2a i ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( 
Dz.U. z 2012 r. 391) Rady Gminy w Czarnocinie określiła w drodze uchwały Nr XXXI/226/2013 z dnia 26 
kwietnia 2013r. szczegółowy sposób i zakres 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, w szczególności ilość odpadów komunalnych 
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie 
z art.6r ust.2a z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Art.6r ust.2a został dodany zgodnie 
z ustawą z dnia 25 stycznia 2013 ( Dz.U. z 2013 Nr 228 ) w związku z czym Rada Gminy w Czarnocinie podjęła 
niniejszą uchwałę. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1Id: FSEYY-QQMMX-ZANJE-DMPNS-XQNNI. Podpisany


	
	



