
UCHWAŁA NR XVI/89/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/84/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  z dnia 6 listopada 
2019 r. w sprawie sposobu i zakresu 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 na terenie Gminy Gryfów Śląski

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j.  Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz   art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/84/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie 
sposobu i zakresu 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 na terenie Gminy Gryfów Śląski wprowadza się następujące 
zmiany:

1) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Odpady komunalne typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony samochodowe, odpady 
wielkogabarytowe, zużyte źródła światła, przyjmowane są w stacjonarnym Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz raz w roku w formie tzw. „wystawek” w terminach podanych do 
publicznej wiadomości poprzez tradycyjne ogłoszenia oraz na stronie internetowej Gminy Gryfów Śląski 
- www.gryfow.pl”;

2) §10 ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) zużyte opony,”;

3) §10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

1) odpady zawierające azbest,

2) zmieszane odpady komunalne,

3) padłe zwierzęta.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów 

Śląski

Mateusz Królak
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UZASADNIENIE

W związku ze wskazaniami Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego co do

zapisów w §7, §10 ust. 1 pkt 13 oraz §10 ust. 3 Uchwały nr XIV/84/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów

Śląski z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu 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 na terenie

Gminy Gryfów Śląski, należało wprowadzić wymienione w uchwale zmiany zapisów zawartych w § 7,

§ 10 ust. 1 pkt 13 oraz § 10 ust. 3.
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