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Poz. 852
UCHWAŁA NR XXXII/198/2017
RADY GMINY BIAŁOGARD
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r.
poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) po zasięgnięci opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Białogardzie, Rada Gminy Białogard uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/28/2015 Rady Gminy Białogard z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia
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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2015 r. poz. 783) wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasową tresć § 2 oznacza się jako ust. 1;
2) do § 2 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa
w § 1 gmina pokryje koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Białogard
Kazimierz Gregorczyk

