
UCHWAŁA NR VI/38/2019
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

z dnia 11 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kęty 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 6r ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Rada Miejska 
w Kętach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/321/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kęty i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Mał. z 2013 r. poz. 1156), zmienionej następnie przez uchwałę nr XXXIX/363/2017 Rady Miejskiej w Kętach 
z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2017 r. poz. 7881), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się, iż od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez niego ilość 
odpadów,

z zastrzeżeniem § 3 ust. 3a.”;

2) w § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a odpowiednio w brzmieniu:

„3a. Odpady zielone w okresie od kwietnia do września odbiera się w ilości nieprzekraczającej 
jednorazowo w dniu odbioru 10 szt. worków na daną nieruchomość zabudowaną budynkiem 
jednorodzinnym lub wielorodzinnym”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 kwietnia  2019 r.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 stycznia 2019 r.

Poz. 559
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