
UCHWAŁA NR LI/418/2022 
RADY GMINY MICHAŁOWICE 

z dnia 28 lipca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały XIX/137/2020 Rady Gminy Michałowice 
z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Michałowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 559, 583, 
1005, 1079), oraz art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, pkt 3, pkt. 4, pkt. 5 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), po uzyskaniu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Michałowice uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. W uchwale nr XIX/137/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 
30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Michałowice wprowadza się następującą zmianę: 

§ 16. ust 1 pkt. 7 i 8 otrzymują następujące brzmienie: 

„7) meble i inne odpady wielkogabarytowe – na bieżąco poprzez 
dostarczenie do PSZOK, a także bezpośrednio sprzed posesji co najmniej 
raz w roku w terminie zgodnym z harmonogramem odbioru odpadów 
komunalnych; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – na bieżąco poprzez 
dostarczenie do PSZOK, a także bezpośrednio sprzed posesji co najmniej 
raz w roku w terminie zgodnym z harmonogramem odbioru odpadów 
komunalnych;”;. 

2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w ust. 1 pozostają bez 
zmian. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Michałowice 

 
 

Daniel Gajoch 
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