Uchwała Nr XXXIV/195/2014
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 25 czerwca 2014 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.:
2013 r. Dz.U. poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 1399; zm.: poz. 1593)

Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXII/124/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28.12.2012 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. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„ §3. 1. Odpady komunalne zmieszane i odpady pozostałe po segregacji, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, odbierane będą z gospodarstw domowych we wszystkich
miejscowościach gminy Solec- Zdrój:
a)

w okresie od stycznia do kwietnia włącznie i od października do grudnia włącznie
- co dwa miesiące,

b) w okresie od maja do września włącznie - co miesiąc,
2. Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny zgodnie z §4, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, odbierane będą z gospodarstw domowych we wszystkich
miejscowościach gminy Solec-Zdrój co dwa miesiące z zastrzeŜeniem ust. 3.
3. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 i 2 odbywa się zgodnie z
harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Solec-Zdrój z przedsiębiorcą
odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie
odpadów komunalnych oraz podanym, w sposób zwyczajowo przyjęty do publicznej
wiadomości mieszkańcom.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.
§ 3.
Uchwała podlega publikacji i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nie wcześniej jednak niŜ
1 lipca 2014 roku.

