
 
 

UCHWAŁA NR XXV/219/2020 
RADY GMINY BRZEŹNICA 

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/125/2020 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 stycznia 2020 r. 
w sprawie: uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach RADA GMINY BRZEŹNICA 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dotychczasowe brzmienie §13 załącznika do Uchwały Nr XV/125/2020 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 
14 stycznia 2020 r. w sprawie, uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Brzeźnica” zastępuje się nowym:        "1. Odbiór 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych, odbywa się z następującą częstotliwością: 

1) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz 
na miesiąc 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady: 

a) w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 

b) w pozostałym okresie roku – nie rzadziej niż raz w miesiącu 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1 raz w roku we wrześniu 

4) odpady wielkogabarytowe – 1 raz w roku we wrześniu” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2021 r. 

  
 Przewodnicząca Rady Gminy 

 
 

Jadwiga Kozioł 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 stycznia 2021 r.
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