
 
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr  
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów. 

 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.) w 
związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289.) na wniosek Wójta Gminy Pietrowice 
Wielkie 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
 uchwala 

§ 1.  1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2.  Postanawia się przejąć od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek 
wyposażenia nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jako 
część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane będą odpady komunalne 
zmieszane i selektywnie zbierane. 

2. Bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem 
następujące odpady komunalne: 
1) zmieszane odpady komunalne,    
2) selektywnie zbierane odpady komunalne 

a) żużel i popiół powstały w wyniku spalania w instalacjach CO gospodarstwa 
domowego,  

b) papier, 
c) szkło, w tym: 
 - szkło kolorowe 
 - szkło bezbarwne 
d) tworzywa sztuczne, 
e) opakowania wielomateriałowe, 
f) metale, 
g) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym: 

       - odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 
       - odpady zielone. 

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
j) zużyte baterie i akumulatory, 
k) przeterminowane leki i chemikalia, 



l) zużyte opony, 
ł) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne bez stolarki okiennej i 

drzwiowej, 
m) budowlane stanowiące stolarkę okienną i drzwiową. 
 

 
3. 1. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel może 

dostarczyć wszystkie frakcje selektywnie zbieranych odpadów komunalnych określone w 
uchwale Nr …………/2018 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia ………….. 2018 r.  w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pietrowice Wielkie.  

2.  Miejsce i godziny świadczenia usług punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Pietrowice Wielkie oraz w 
sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny nie 
odebrane z terenu nieruchomości. 

2. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie, poda do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Gminy Pietrowice Wielkie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, lokalizację 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 
§ 5.  Traci moc uchwała Nr XIX/185/2016 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 

sierpnia 2016 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2018 r.  

ZAŁĄCZNIK  
 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pietrowice Wielkie 
 

Grupa odpadów 
 

 Częstotliwość odbioru odpadów 
 

Zmieszane odpady komunalne, żużel i popiół powstały w 
wyniku spalania w instalacjach CO gospodarstwa domowego 

 

1 raz na dwa tygodnie 
 

Papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metale, odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
 

1 raz w miesiącu 
 

 
Meble i inne odpady wielkogabarytowe 

 

1 raz w roku 
 

papier, szkło kolorowe, szkło bezbarwne, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 
akumulatory i baterie, chemikalia i przeterminowane leki, 

odpady zielone, zużyte opony, odpady budowlane i 
rozbiórkowe, budowlane stanowiące stolarkę okienną i 

drzwiową, meble i inne odpady wielkogabarytowe 
 
 

Zgodnie z harmonogramem otwarcia 
punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 
 



 


