
UCHWAŁA NR XXX/ 201 /2013
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 2a i ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVII/181/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. z 2013 r. poz. 1141 z dnia 1 lutego 2013 r. ) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 pkt 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„2) właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Książu Wlkp. od dnia jego powstania selektywnie zebrane: ‘’ 

2) w § 2. dodaje się ust.3 w brzmieniu: 

„3. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostarczane będą worki (pojemniki) służące do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych określonych w ust. 2 pkt. 1b.”. 

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania zbiórki odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenów 
wiejskich oraz do dnia powstania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Książu Wlkp. 
również z terenu miasta Książ Wlkp. za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów komunalnych, takich 
jak: 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe.”. 

4) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) odpady komunalne wymienione w § 2 ust.1 pkt 1-12 będą przyjmowane nieodpłatnie,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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