
 

 

UCHWAŁA NR X.96.2015 

RADY GMINY GRĘBÓW 

z dnia 23 listopada 2015 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów 

Na podstawie Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz  art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 

ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu , Rada Gminy 

w Grębowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów stanowiącym załącznik 

do uchwały Rady Gminy Grębów nr VII.55.2015 z 22 lipca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Grębów, wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 5 ust. 5 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:  

"13) odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, odpadowe oleje, pozostałości po środkach 

ochrony roślin i opakowania po tych środkach i innych niebezpiecznych używanych w gospodarstwie) 

należy przekazywać do PSZOK" 

2. W § 7 ust. 1 pkt 3 dodaje się lit. g w brzmieniu: 

„g) kontenery odpady o pojemnościach  7m
3
, 9m

3
, 10m

3
.”. 

3. W § 11 skreśla się ust 4 i 5 . 

4. W § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Odbieranie odpadów komunalnych oraz transport tych odpadów z terenów nieruchomości odbywać 

się będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 19.00. Tylko w sytuacjach wyjątkowych 

(np. nagromadzenie zwiększonej ilości odpadów odbiór odpadów może mieć miejsce w innym terminie." 

§ 2. Pozostała treść Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów pozostaje 

bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

        Jerzy Drewniak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 lutego 2016 r.

Poz. 735
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