
Uchwała Nr 320/XLl/2013
Rady Miejskiej Sierpca

zdnia24 kwietnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszka ńcy

Na podstawie ań' 18 ust. 2 pkt 15' a ń, 40 ust. 1 i at.41 ust"l ustawy z dnia 8 marca
1990 r' o samorządzie gminnym ('t' Dz' U. z2001 r. Nr 142' poz. 1591 z pożn. zm') oraz all.. 6t
ust' 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r' o utrzymaniu czystości i porządku W gminach (J.t. Dz.
U ' z 2012 r. poz. 391z późn' zm.), art' 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktóW
normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (t'j' Dz. U' z2o11 r. Nr 197 poz' 1172zpóżn'
zm') - Rada Miejska Sierpca uchwa|a' co następuje:

s1
W uchwale nr 268/XXXVll/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 stycznia 2013 roku
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadÓW komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy wprowadza Się następujące zmiany:

1. $ 1 pk 3 otrzymuje brzmienie:
,' Rodzaje pojem n ikÓw p(zeznaczony ch do g romadzen ia od padów komu nal nych''.

2. $ 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
,,Sposób zagospodarowania odpadów komunaInych, W odniesieniu do
nieruchomości zamieszkałej".

3. $ a pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,, Rodza'je pojem n ików przeznaczony ch do g romadzen ia od padóW kom u nalnych''

4. Ws 4 dodaje się pkt 3w brzmieniu:
,,W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Mjasto
Sierpc przejmuje obowiązek Właściciela nieruchomości w zakresie wyposazenia
nieruchomości w pojemniki iworki do gromadzenia odpadów''.

s2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpc'

s3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
oraz na tab|icy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Mie.jskiego w Sierpcu.

s4
Uchwała wchodzi w Źycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym WojewÓdztwa Mazowieckiego'
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