
 

 

UCHWAŁA NR 132/XVI/2016 

RADY GMINY WŁODOWICE 

z dnia 29 września 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XV/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie 

szczegółowego 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz.U. z 2016r., poz.446) oraz art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016r., poz.250 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu 

Rada Gminy Włodowice uchwala co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr 121/XV/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie 

szczegółowego 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) w pkt.1 lit. b) po tiret drugie dodaje się tiret trzecie w brzmieniu: 

„- domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:  

co najmniej 1 x w miesiącu”. 

b) w pkt. 1 lit. c) po tiret drugie dodaje się tiret trzecie w brzmieniu: 

„- domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:  

co najmniej 2 x w roku”. 

2) 1.§ 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Gmina przyjmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki (w tym worki) 

służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej liczbę osób 

zamieszkujących daną nieruchomość i częstotliwość pozbywania się odpadów oraz wyposażenia  

w pojemniki (w tym worki) nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przez część roku.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 4958



§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Alojzy Leśniak 
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