
Załącznik nr 4 do siwz 

 

Przetarg nieograniczony o nazwie: 

 

Odbiór zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy  

z terenu Gminy Pysznica w roku 2016  

 

 
1) Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXVI/152/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia  

17 stycznia 2013 r. poz. 363) 

 

2) Uchwała Rady Gminy nr XXXIV/201/2013 z dnia: 2 października 2013 roku 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 16 października 2013 r. poz. 3397)  

 

3) Uchwała Rady Gminy nr XXXVIII/229/2014 z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na 

terenie Gminy Pysznica ( opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z dnia: 27 lutego 2014 roku poz. 806) 

 

4) Uchwała Rady Gminy Pysznica nr XXVI/153/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica” 

(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 11 

lutego 2013 r. poz. 825) 

 

5) Uchwała Rady Gminy nr XXXVIII/230/2014 z dnia: 5 lutego 2014 roku w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z dnia 27 lutego poz. 807) 

 

6) Uchwała Rady Gminy nr XXXIX/238/2014 z dnia: 21 lutego 2014 roku w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Pysznica (opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 4 marca 2014 roku, poz. 844) 

 

 

 

Załączono oddzielnie  
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