
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/182/2016 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU 

z dnia 25 października 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej Uchwałą  

nr XXVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały  

nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446), art. 6r ust 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Bielsku-Białej, 

Rada Miejska w Szczyrku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. § 3 Uchwały nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów otrzymuje brzmienie: 

„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie odbywał się z następującą 

częstotliwością: 

1. Frakcje odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, to jest: 

a) papier 

b) szkło 

c) metale i tworzywa sztuczne 

d) odpady ulegające biodegradacji 

- nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym. 

2. Zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk. 
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 stycznia 2017 r. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku 

 

 

Borys Matlak 
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