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UCHWAŁA NR  XI/41/2020 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA 

z dnia 14 maja 2020 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 i art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

oraz art. 40 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku 

Gmin Wierzyca z dnia 22 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 3762 

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr X/37/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 27 lutego 

2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników 

Związku Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 

z 2020 r. poz. 1496) w treści załącznika do załącznika do uchwały zmienianej „Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca 

w zakresie odpadów komunalnych”, w tabeli „Minimalna częstotliwość pozbywania się 

odpadów komunalnych z terenu nieruchomości”, w części dotyczącej Lokalizacji 

nieruchomości/Nieruchomości na obszarach wiejskich: Gminy: Bobowo, Kościerzyna, 

Lubichowo, Nowa Karczma, Przywidz, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, 

w komórce Tabeli „Budynki wielolokalowe (dla których zadeklarowano nie mniej niż 

8 gospodarstw domowych)”, skreśla się zapis: „(dla których zadeklarowano nie mniej niż 

8 gospodarstw domowych)”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Wierzyca. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Zgromadzenia 

                                                                                              Związku Gmin Wierzyca 

 

                                                                                                 Grzegorz Piechowski 

 

 

 

 


