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RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 22 kwietnia 2015r.

zmieniająca uchwalę w sprarvie Śzczególowego sposobu i zakresu świadczenia uslug
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów' w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości oplatę za
gospodarow anie odpadami komunrlnymi.

Na podstawie ań' 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594. poz.645 ipoz. 1318; z 201,1r. poz.379 i,po2.1072)
oraz ań. 6r ust' 3 i ust. 3a ustawy z dlria 13 rvrześnia l996 r. o utrzymaniu cfystości i
porzqdku w gnrinach (Dz' U. z2013 r. poz. 1399 i poz. l593; z 20l5 r. poz. 8,1 i' poz' I22)
Rada Miasta Rawa Mazowi€cka uchwala co następuje:

g 1. W uchwale Nr XXII/I7l112 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada
2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakesu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów. w zamian za uiszczaną przez właścicie]a nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komuna]nynri (Dziennik Urzędow}' Województwa Łódzkiego z 20l3r. poz' lll8 i
poz' 3l49) r,l $4 po usl. 4 dodaje się ust.5 w brznrieniu:

.'5' w ramach uiszczonej opłaty każdenu mieszkańcowi Mjasta Rawa Mazowiecka
przysługuje prawo nieodpłatnego przekazania do puŃtu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK) następujących ilości limitowanych odpadów:

1) odpady budowane i rozbiórkowe 300 kg na rok
2) zuż},te opony z samoclrodów osobowycJr. motocykli oraz roweróW 4 szt' na rok''.

s 2. wykonanie uch\!aĘ' powierza się Br'rrmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka'

$ 3. Uclrwała wclrodzi w życje po upływie 14 dni od dniajej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędow1m Województwa Łódzkiego.
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