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Poz. 2938
UCHWAŁA NR XXVI/215/2020
RADY MIEJSKIEJ W NISKU
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nisku nr XXV/198/2020 z dnia 27 maja 2020 r.
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. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 poz. 713) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) Rada Miejska
w Nisku uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Nisku nr XXV/198/2020 z dnia 27 maja 2020 r. 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 dokonuje się następujących zmian:
1. Skreśla się §2 ust 1 pkt 2.
2. Dokonuje się zmiany numeracji §2 ust 1 , w ten sposób, że dotychczasowe punkty
3) i 4) otrzymują numerację odpowiednio 2) i 3).
3. §5 uchwały otrzymuje brzmienie: „W przypadku stwierdzenia niewłaściwego świadczenia usługi przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów
Komunalnych, właściciel nieruchomości powinien niezwłocznie w formie pisemnej poinformować o tym
fakcie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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