
'';to,$'"?'M"t'H"t Uchwala Nr XlX,/185/2016

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 29 sierpnia 2016r.

w sprawie szczeg6lowego sposobu izakresu Swiadczef uslug w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wlascicieli nieruchom06ci, na kt6rych zamieszkuj4 mieszkahcy i

zagospodarowania tych odpad6w.

Na podstawie art. 18 ust2 pkt 15, ad. 40 ust I, art.41 ust 1 iafi..42ustawy z dnia I marca 1990r. o
samozqdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.22016 t. paz. 446.) w zwiqzku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia
1 3 wzesnia 1996 r. o utzymaniu czystosci i pozqdku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 t. poz. 250.)
na wniosek W6jta Gminy Pietrowice Wielkie

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

sl
1. OkreSla sig szczegolowy spos6b i zakres Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w

komunalnych od wlaScicieli nieruchomosci na kt6rych zamieszkujq mieszkaicy i zagospodarowania tych
odpadow w zamian za uiszczonq przez wlaSciciela nieruchomo6ci oplatq za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

2. Postanawia siq przejEc od wlascicieli nieruchomoSci zamieszkalych obowiqzek wyposazenia
nieruchomo6ci w worki do selektywnego zbierania odpad6w komunalnych, jako cze56 uslugiw zakresie
odbierania odpad6w komunalnych, w zamian za uiszczonq pzez wlasciciela nieruchomosci oplatg za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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1.Od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych odbierane bqdq odpady komunalne zmieszane i

selektywnie zbierane.
2. BezpoSrednio z nieruchomoSci odbierane bedq zgodnie z ustalonym harmonogramem

nastepujqce odpady komunalne:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) selektywnie zbierane odpady komunalne

a) 2u2el i popiot powstaty w wyniku spalania w instalacjach CO gospodarstwa domowego,
b paprer,
c szkio,
d twozywa sztuczne,

opakowania wielomaterialowe,
f) metale,
g) odpady kuchenne ulegajqce biodegradacji,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
i) zu2yty spzet elektryczny ielektroniczny,
j) zuzyte opony,
k) budowlane stanowiqce stolarke okiennq idrzwiowE



3. 1.W punktach selektywnego zbierania odpadow komunalnych, wlasciciel mo2e dostarczyc
wszystkie frakcje selektywnie zbieranych odpadow komunalnych okreslone w Uchwale Nr Xl)U186/2016
Rady Gminy Pietrowice Wielkje z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utzymania czysto6ci i

porzedku na terenie gminy Pietrowice Wielkie.
2. Miejsce i godziny Swiadczenia uslug punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych

zostanq opublikowane na stronie internetowej Gminy Pietrowice Wielkie oraz w sposob zwyczajowo
pzyiety.
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Cz?stotliwos6 odbioru odpad6w komunalnych okresla zalqcznik nr '1 do uchwaly
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1. Wasciciele nieruchomosci samodzielnie dostarczajq do punkt6w selektywnego zbierania
odpad6w komunalnych, odpady komunalne zebrane w spos6b selektywny nie odebrane z terenu
nieruchomoSci.

2. W6.it Gminy Pietrowice Wielkie, poda do publicznej wiadomo6ci na stronie internetowej Gminy
Pietrowice Wielkie oraz w spos6b zwyczajowo przyjqty, lokalizacje punktu selektywnego zbie.ania
odpad6w komunalnych.
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Traci moc uchwala Nr XV11212015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu Swiadcze6 uslug w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci na kt6rych zamieszkujq mieszkadcy i zagospodarowania tych
odpad6w
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Wykonanie uchwaly powieza si? Wojtowi Gminy Pietrowice Wielkie
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Uchwala wchodzi w 2ycie od dnia 1 slycznia 20171.
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ZalEcznik do uchwaly
Nr Uchwala Nr XlX185/2016
Rady Gmlny Pietrowice Wielkie
z dnia 29 sierpnia 20'16r.

Czqstotliwosc odbioru odpad6w komunalnych z terenu Gminy Pietrowice Wielkle

Grupa odpad6w Czgstotliwo66 odbioru odpad6w

Zmieszane odpady komunalne, 2u2el i popi6l powstaly
w wyniku spalania w instalacjach CO gospodarstwa

domowego

1 raz na dwa tygodnie

Papier, szklo, twozywa sztuczne, opakowania
wielomaterialowe, metale

1 raz w miesiacu

Odpady kuchenne ulegajqce biodegradacji 1 raz w miesiacu
Meble i inne odpady wielkogabaMowe, budowlane

stanowiqce stolarkg okjennq i drzwiowq
1 raz w roku

Zu2yty spzet elektryczny i elektroniczny, zuzyle
akumulatory i baterie, chemikalia i pzeterminowane

leki, odpady zielone, zuzyle opony, odpady budowlane
i rozbi6rkowe, budowlane stanowiqce stolarkg okiennq

i drzwiowE, meble i inne odpady wielkogabaMowe

zgodn te z harmonog ramem
otwarcia punktu selektywnego

zbierania odpad6w kom unalnych.
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