UCHWAŁA NR XV/128/2016
RADY GMINY PRZYRÓW
z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przyrów nr XIII/101/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6l Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Przyrów
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIII/101/2016 Rady Gminy Przyrów z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Właściciele nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno– wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku, położone na terenie Gminy Przyrów, zobowiązani są wnosić
ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, bez wezwania, w terminie do 31 lipca, za
cały rok”.
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości o których mowa§ 1 ust. 1, przy czym
okresem rozliczeniowym są terminy określone w § 1 ust. 1.”
§ 2. W pozostałym zakresie uchwała, o której mowa w § 1 pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Rajmund Michalik

Id: 837C26F5-79E7-4AEF-B3A5-4329091CF2B4. Podpisany

Strona 1

