UCHWAŁA NR CV/970/98
Rady Miasta Krakowa
z dnia 28 stycznia 1998 r.
zmieniająca uchwałę Nr LXI/592/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 1996 r.
w sprawie kierunków polityki gospodarki odpadami komunalnymi
Gminy Miasta Krakowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74,
zm.: Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43,
Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775/, art. 1 pkt 16 lit. c
ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach
szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie
niektórych ustaw /Dz. U. Nr 34 poz. 198, Nr 43 poz. 253, Nr 87 poz. 506, z 1991 r.
Nr 95 poz. 425, Nr 114 poz. 492, Nr 107 poz. 464, z 1995 r. Nr 141 poz. 692, Nr 90
poz. 446, i z 1996 r. Nr 114 poz. 542/ a także § 2 ust. 1 i 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami
i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości i porządku w miastach i wsiach
/Dz. U. Nr 24 poz. 91/ - Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr LXI/592/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 1996
roku w sprawie kierunków polityki gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Miasta
Krakowa wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 1 ust. 2 pkt 3 w miejsce zdania:
„Zakłady przeróbcze odpadów komunalnych powstawać będą jako samodzielne
przedsięwzięcia gospodarcze, gmina wspierać je będzie przez ewentualne
udostępnienie gruntów i koordynację działań.”
wprowadza się zdanie w brzmieniu:
„Zakłady przeróbcze odpadów komunalnych powstawać będą jako samodzielne
przedsięwzięcia gospodarcze i powinny być jednostkami gminnymi lub spółkami
z większościowym udziałem Gminy.”
2/ w § 1 ust. 3 pkt 1 w miejsce zdań:
„Gmina może wspierać te działania poprzez: udostępnianie terenów, zakup
kompostu, ulgi podatkowe itp. Nowe szersze możliwości stymulującej roli Gminy
mogą powstawać po spodziewanych zmianach prawa.”
wprowadza się zdanie w brzmieniu:
„Zakłady te powinny być jednostkami gminnymi lub spółkami z większościowym
udziałem Gminy.”.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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