
(PROJEKT) 
 

UCHWAŁA Nr …….. 
RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia ……………….. 
 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  
z dnia 29 listopada 2016 r. 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 
6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 
 
       Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:  
  

§ 1. 
W uchwale Nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada  
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów wprowadza się następujące zmiany:  
 

1. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 
„4. Przekazane do PSZOK odpady zebrane w sposób selektywny zostaną przyjęte 
nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz potwierdzenia 
uregulowania bieżących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy 
Ustrzyki Dolne, w celu wypełnienia odpowiedniego formularza.” 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.  
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 



UZASADNIENIE 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów dotyczy usunięcia zdania drugiego  

w § 4 ust. 4 ww. uchwały. tj. „W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wniesienie 

opłaty pracownik PSZOK może potwierdzić telefonicznie tę informację u uprawnionego 

pracownika Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.” Powyższy zapis został usunięty  

z uwagi na dostosowanie ww. uchwały do wymogów w zakresie ochrony danych osobowych 

(RODO). 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


