
  

UCHWAŁA NR XXXVI/222 /22 

RADY GMINY CZEREMCHA 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297; zm.: Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1549 i poz. 1768) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Hajnówce, Rada Gminy Czeremcha uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI/63/19 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 24) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 3. otrzymuje brzmienie:  

,,§ 3. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej: 

1) odbiór odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w § 2 pkt 1-5 i 7 – raz na miesiąc; 

2) odbiór bioodpadów oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – raz na miesiąc.” 

2) § 4. otrzymuje brzmienie:  

 ,,§ 4. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w zabudowie wielolokalowej: 

1) odbiór odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w § 2 pkt 1-5 i 7 – raz na miesiąc; 

2) odbiór bioodpadów – dwa razy na miesiąc; 

3) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – dwa razy na miesiąc.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje  

od 01 stycznia 2023 roku. 

Przewodniczący Rady 

Mikołaj Wasiluk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 grudnia 2022 r.

Poz. 5589
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