
UCHWAŁA NR II/19/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE

z dnia 29 listopada 2018 roku

zmieniająca Uchwałę nr XVII/210/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żabno i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, Rada Miejska w Żabnie uchwala co 
następuję:

§ 1. W uchwale nr XVII/210/16 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu swiadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od włascicieli nieruchomosci położonych na terenie Gminy Żabno i zagospodarowania tych odpadów 
(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2016 r. poz. 3501) wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. ogranicza się ilość odpadów zielonych  
odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości do 4 worków o pojemności do 120l  na 1 budynek 
jednorodzinny lub 1 lokal mieszkalny przy każdorazowym odbiorze.”,

2/ w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. ogranicza się ilość odpadów zielonych  
przyjmowanych przez punkt do 8 worków o pojemności do 120l miesięcznie na 1 budynek jednorodzinny 
lub 1 lokal mieszkalny.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie

mgr inż. Krzysztof Lechowicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 grudnia 2018 r.

Poz. 8187
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