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Uchwala Nr XXX|U315/2018

Rady Gminy Pa6trowice wielkie

z dnia l5lut€go 2018r.

w sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu swiadczei uslug w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci na kt6rych zamieszkujq mieszkaicy i

zagospodarowania tych odPad6w.

Na podstawie art 18ust2pkt15,art.40ust1,art 41 ust 1 i art. 42 uslawy z dnia I marca 1990r. o

samorzqdzie gminnym (leksitednolty: Dz l) z20'17 t poz 1875)wzwiqzkuzad 6rusl 3ustawyzdnia

13 wrzesnB 1996 r o uteymanru czysloscr r porzqdk! w gm nach (teksi Jedn : Dz tJ 22A17 t poz 1289 )

na wniosek W6jta Gminy Pietrowice Wielkie

Rada Gminy Pielrowice Wielkie
uchwala

s1

1. Okre6la sq szczeg6lowy sposob i zakres Swiadczenia uslug w zakrese odbierania odpad6w

komuna nych od wlasc c el n eruchomoscr na ktorych zamteszkujq m eszkancy zagospodarowania tych

odpad6w w zamlan za uiszczonq przez wlascciela nieruchomosc oplate za gospodarowanie odpadami

2 Poslanawa sre przelaa od wlasclcrel n eruchomoac zamEszkalych obowiqzek wyposazenla

nieruchomosci w workr do selektywnego zblerania odpadow komunalnych lako czQsi uslugi w zakresie

odbierania odpadow komunalnych w zamian za urszczonE przez wlascictela nieruchomosci oplate za

gospodarowanie odpadami komunalnym

s2

1 Od wlaaclcrel nieruchomosci zamieszkalych odbierane bedq odpady komunalne zmleszane i

selekttwnie zbierane.

2. Bezposrednio z n eruchomosci odbierane bedq zgodnie z ustalonym harmonogramem

nastePuEce odPadY komunalne:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) seleklywnie zb erane odpady komunalne

a) 2u2el r popi6l powstaly w wyniku spalanra w inslalacjach CO gospodarstwa domowego,

b) papier,

c) szklo w tym

- szklo kolorowe

- szklo bezbarwne

d) lwotzywa szluczne,



e) opakowanra w€lomaterialowe

f) metale,

g) odpady komunalne ulegalqce biodegradacji. w tym:

odpady kuchenne u egaiqce b odegradacti

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

) zu2),ty sprzel elektryczny r eleklroniczny,

t) zu2yte batene i akumulatory

k) przetenninowane leki chemikala

l) zuzyte opony,

l) odpady budowlane i rozbi6rkowe slanowiqce odpady komuna ne bez stolarkiokiennej idrzwrowej.

m) budowlane stanowiqce sto arkq okiennq r dzwrowq

3. 1.W punktach selektywnego zbleranla odpad6w komunalnych wlascicE moze dostarczyc

wszyslkie frakcle selektywnre zb eranych odpad6w komunalnych okres one w uchwale

NrXXX|li /20l8RadyGminyPietrowrceWiekrezdntal5A22AlEt wsprawe reguamrnu ulrzymania

czystoso i porzedku na terenre gminy P etrowrce We kie

2 Miejsce i godziny 6wiadczenra uslug punktu selektwnego zbierania odpad6w komunalnych

zostanq opublkowane na slronie rnlernelowei Gmrny Pietrowrce WrelkLe oraz w spos6b zwyczajowo

ptzyjety

s3

Czqstotllwosa odbioru odpad6w komunalnych okresla zalEczn k nr 1 do uchwaly

s4

1. WhScrciele nieruchomoscr matq prawo samodzielnie dostarczyc do punkt6w selektywnego

zbierania odpad6w komunanych. odpady komuna ne zebrane w spos6b seleklywny nie odebrane z

lerenu nreruchomosc

2 W6it Gminy Pretrowce Wielkie poda do publicznei wiadomosci na slronE internetowet Gmlny

Pelrowice Wielkie oraz w sposob zwyczajowo przyjAty. lokalizacjq p!nktu selekt!,wnego zberania

odpadow komunalnych

ss

Trac moc uchwala Nr Xlxi 185/2016 Rady Gminy Pietrowice Wielkle z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawle

w sprawie szczegdlowego sposobu rzakresu Swiadczen uslug w zakresie odberanra odpad6w

komunalnych od wlasc c e[ n]eruchomoacr na kt6rych zameszkutq mEszkancy zagospodarowanra tych
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Wykonan e uchwaly powierza sie Wojtowr Gminy Pietrowce Wrelkre

!7

Uchwala wchodziw zycie od dnia 1 wrze6nia 2018 r

PRZEW(
Rady Gminy lhufl"t*
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RrlDA cMtNY
Pietrowica Wielkie

zalqcznik do uchwaly Nr XXX|U315/2018
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
2 dnia l5lutego 2018r.

Czestotliwo56 odbioru odpad6w komunalnych z terenu Gminy Pietrowice Wielkie

CzqstotliwoSc odbioru odpad6w

Zmieszan€ odpedy komunalne. 2u2el i popft, powstaly
w wyniku spalania w iNtalaciech CO gospodarsttra

domo /ego
T raz na dwa lygodnie

Papier, szklo, twozywa szluczne opakowania
wielomaterialowe, metale, odpedy kuchenne uiegajqce

biodegradacii

Meble i inne odpady wielkogabarylowe

papier, szklo kolorowe szklo bezbarwne.
1tror/y!va snJcTre. opakowalra

wielomaterElowe, metale
Zuzyty sprz et elektryczny elektron czny zuzyte

akumulatory i baterie, chemikalia i przelerminowane
lek. odpady zielone, zu2yte opony. odpedy budowiane
r rozbi6rkowe budowlane stanowiace stolarke okiennq

idzwiowq, meble i inne odpady wielkogabar,,towe

Zgodn e z harmonogramem otwarcia
punklu selektylvnego zbierania

odpad6w komunalnych.
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