
 

 

UCHWAŁA∗ NR XXVI/311/13 
RADY GMINY SKRZYSZÓW 

z dnia 12 września 2013 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  
na terenie Gminy Skrzyszów. 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXII/264/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r. 

poz.2218) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 4:  

a) w ust. 1 i 2 skreśla się wyraz „niezwłocznie”,  

b) w ust. 4 skreśla się wyraz „niezwłocznego”, 

2) w § 5 i w § 8 ust.4 wyraz „kompostowniach” zastępuje się wyrazem „kompostownikach”,  

3) § 14 otrzymuje brzmienie:  

„§ 14. Właściciel nieruchomości obowiązany jest dokumentować wykonywanie obowiązku pozbywania 

się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych przez okazywanie umów korzystania 

z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów 

płacenia za te usługi.”; 

4) w § 22 skreśla się ustęp 1 i oznaczenie ustępu 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.  

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

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

  

 Przewodniczący Rady: 

Bartłomiej Mącior 
 

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 września 2013 r.

Poz. 5662
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