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UCHWAŁA NR XXXIII/245/13
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 27 maja 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 6r ust. 3 z związku z art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.
poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska w Bobowej uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wprowadza się
następujące zmiany:
1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„ 3a.1. Gmina Bobowa przyjmuje obowiązki w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące
do zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
2. Realizacja przejętego obowiązku o którym mowa w ust. 1 następować będzie przez dostarczanie worków
opisanych w § 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa.’’
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodę Małopolskiego.

