UCHWAŁA NR XXVI/159/16
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/150/16 z dnia 27 czerwca 2016 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIV/150/16 z dnia 27 czerwca 2016 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 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:
§ 3. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku konieczności dodatkowego odbioru, innego niż wynika to z częstotliwości odbioru
odpadów zmieszanych, dodatkowy odbiór jest wykonywany wyłącznie na indywidualne zgłoszenie
telefoniczne bezpośrednio do przedsiębiorcy. Zgłoszenia będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Zmiana w uchwale nr XXIV/150/16 z dnia 27 czerwca 2016 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 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 wprowadzona została w związku z uwagami
zgłoszonymi przez Inspektora Wojewódzkiego Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego Annę Borowską. § 3 ust. 4 we fragmencie: „Odpłatność będzie dokonywana na podstawie
faktury, na konto przedsiębiorcy bez pośrednictwa Gminy.” Jako przekroczenie kompetencji przez Radę
Miejską określonej w art. 6f ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Po

ponownej

analizie

przepisów,

należy

stwierdzić,

że

zgłoszona

uwaga

jest

zasadna.

Wobec powyższego przedmiotową uchwałę należy uznać za celową i zasadną.
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