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Poz. 3178
UCHWAŁA NR XXXIX/256/14
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/128/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku,
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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 w związku z art. 6r ust. 2a ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy
Secemin uchwala:
§ 1. W Uchwale Nr XXII/128/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku, 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, wprowadza się następujące zmiany:
§ 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ,,odpady komunalne gromadzone selektywnie: (meble i inne odpady
wielkogabarytowe, chemikalia, akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony) winny być
dostarczane przez właścicieli do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonego
w Seceminie na ul. Kolejowej (plac po byłej Rakarni), z którego będą odbierane wg potrzeb lub odbiór nastąpi
bezpośrednio z nieruchomości 2 razy w roku wg podanego do publicznej wiadomości harmonogramu objazdu.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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