Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/164/2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia 8 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. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c
i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia
Komunalnego i Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Zmienia się § 3 ust. 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
"Informacja o lokalizacji miejsc określonych w ust. 1-2 oraz dokładne harmonogramy odbioru odpadów
komunalnych dostępne są na stronie internetowej: www.pawlowice.pl."
§ 2. Zmienia się § 6 załącznika nr 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie:
"Dni i godziny funkcjonowania PSZOK:
1) poniedziałek: 11.00 – 15.00
2) wtorek: 14.00 – 18.00
3) środa: 7.00 – 11.00
4) czwartek: 7.00 – 11.00
5) piątek: 7.00 – 11.00
6) sobota: 8.00 – 12.00"
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Uzasadnienie
W związku ze zmianą godzin otwarcia PSZOK w Pawłowicach oraz zmianąadresu strony internetowej, na
któej zawarte są informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, konieczne jest wprowadzenie
zmian w uchwale Rady Gminy 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.
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