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UCHWAŁA NR IV/34/2015
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 10 marca 2015 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/246/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług 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 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXV/246/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujący sposób:
1. Dotychczasowe postanowienie § 1 ust. 1 pkt 2 lit. e w/w Uchwały otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„e) odpady zielone ulegające biodegradacji - w każdej ilości”.
2. Dotychczasowe postanowienie § 4 ust. 1 w/w Uchwały otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„1. Segregowane odpady szkła, papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali, opakowań
wielomateriałowych oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji w ramach uiszczonej opłaty,
odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu wg ustalonego harmonogramu”.
3. Dotychczasowe postanowienie § 5 ust. 2 w/w Uchwały otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„2. Odpady zielone ulegające biodegradacji nie przekazywane firmie odbierającej odpady powinny być
kompostowane lub nieodpłatnie przekazywane do punktu selektywnego odbioru odpadów”.
§ 2. Pozostałe postanowienia w/w Uchwały Nr XXV/246/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia
2012r. pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego
Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Wieś

Zbigniew Mazela

