
UCHWAŁA NR XX/167/2013 

RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 14 lutego 2013 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 
26.11.2012 r. w sprawie ustalenia 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. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, 
art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co 
następuje: 
 
§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 
26.11.2012 r. w sprawie ustalenia 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 – miejsce dotychczasowego wpisu Grupa odpadów 
dodatkowa odpady elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory „dwa razy do roku 
odbiór z terenu nieruchomości lub według zapotrzebowania samodzielne dostarczenie 
do punktów selektywnej zbiórki odpadów” wprowadza się zapis: Grupa odpadów dodatkowa 
odpady elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory „dwa razy do roku odbiór w 
ramach mobilnych zbiórek lub według zapotrzebowania samodzielne dostarczenie do 
punktów selektywnej zbiórki odpadów”. 
 
§ 2. Załącznik otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Pozostałe zmiany uchwały nie ulegają zmianie. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku. 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
/-/Elżbieta Kłossowska 


