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l.Okresla sie szczeg6lowy sposob izakres Swiadczenra uslug w zakresie odbprania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkujq mieszkahcy zagospodarowania
tych odpad6w w zamiar za uiszczonq ptzez wla6ciciela nreruchomosci oplate za gospodarowanie

odpadaml komunalnymi.
2 lJstala siQ, 2e odpady komunalne odbierane sE w ilosci, w jakiej zostaiy wytworzone na terenie
nieruchomoSci zamieszkalej
3 Wasciciel nieruchomosci we wlasnym zakresie zapewnia wyposa2enie swojej nieruchomosci w
pojemniki na odpady komunalne zmieszane, popi6l oraz na odpady biodegradowalne, w tym odpady
kuchenne.
4. Postanawia siq przejqc od wla6iciciel nieruchomosci zamreszkalych obowiqzek wyposazenia
nreruchomosci w worki do selektylvnego zbierania odpaddw komunalnych, jako czqs6 uslugi w
zakresie odbierania odpad6w komunalnych w zamian za uiszczonq przez wlascicieli nieruchomosci
oplale za gospodarowanie odpadam komunalnymi.
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Uchwata Nr XXXVU358/2018

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 21 czefilca 2018t.

w sprawie szczeg6lowego sposobu i zakresu 6wiadczei usllg w zakresie odbierania odpaddw
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci na kt6rych zamieszkujq mieszkaicy i

zagospodarowania tych odpad6w.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 usi 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorzqdzie gminnym (tekst jednolity: Oz. U. z 2018 t. poz. 994.) w zwiqzku z art. 6r ust. 3 ustawy z
dnia 13 wzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i pozqdku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 t.
poz. '1289.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Paistwowego Powiatowego lnspektora Sanitiamego

Rada Gminy Pi€t.owice Wlolkio

1. Od wlasccieli nieruchomosci zam eszkalych odbierane bedq nastepuiEce odpady komunalne'
1) zmieszane odpady komunalne,
2) selektwnie zbierane odpady komunalne:

a) papier,
b) 2uze i popi6l powstaly w wyn ku spalania w instalacjach CO gospodarshva domowego
c) szklo, w tym:

- szklo kolorowe
szklo bezbarwne

d) lworzfrya szluczne,
e) opakowania welomater alowe
f) metale,
g) odpady komunalne ulegajqce biodegradacji, w tym odpady kuchenne,
h) meble inne odpady wielkogabary'towe

2 W6it Gmny PLetrowce Welkre podale do publrcznej wiadonrosci w tym na stronie internetowej
Urzedu Grniny Pielrowice WieLk e harn'ronogram zaw erajqcy informacje o terminach odbioru odpadow
komunalfych na leren e Gminy Pietrow ce Wielkie
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CzQstouiwosc odb oru odpadow komunalnych okres a zalqcznik nr 1 do !chwaly
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1 W punklach selektywnel zbi6rk odpad6w komunalnych, ulworzonych przez przedsQbiorce,

wlaac celwlasnym lransportem moze dostarczyc nastQpuiqce frakcje odpad6w komunalnych:

2

3
4

5
6

1

8
9

pap er.
metal,
fur'orz! rr'a szluczne,
szklo, w tyml

a. szklo kolorowe
b. szklo bezbarwne

opakowania wrelomaterialowe,
odpady zielone,
zu2yty sprzQt elektryczny i elektroniczny
przeterminowane ek chemlkala,
zu2yte baterie i akumulalory

10) zuzyte opony
11) rneble i nne odpady we kogabarytowe,
12) odpady budowlane rozbi6rkowe pochodzqce 2 drobnych remont6w, nie wymagajqcych

pozwolenia na budowQ w ilo6cr 300 kg na nleruchomosc na rok.

13) odpady budowlane stanowiEce stolarkQ okiennq drzwrowq

2. Wasciciele nieruchomosci samodzielnie moga dostarczyd do punkt6w selektywnego zbierania
odpad6w komunalnych, odpady komunalne zebrane w spos6b selektywny nie odebmne z terenu
nieruchomosci.
3. W6jt Gminy Pietrowice \Melkie podaje do publicznej wiadomosci, w tym na stronie internetowei
Gminy harmonogram, zawierajqcy informacje o terminach odbioru odpad6w komunalnych na terenie
Gminy Pietrowice Wielkie oraz godziny i terminy otwarcia punktu selektywnej zb6rki odpad6w
komunalnych.
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Odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Pietrowice Wrelkie bedE pzekazylvane do instalacji
ptzelwaea^ia odpad6w komunalnych, stosownie do poszczeg6lnych frakcj odpadow ' w celu
przygotowania do odzyskLr, w tym recyklingu, poprzez ich sortowanie lub kompostowanie. Odpady
nienadajqce sie do odzysku b9dq unieszkodliwiane innymi metodami, zgodnre z obowiEzujqcymi
przepisami.
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W przypadku nrewla6cwego Swiadczen a uslug pEez przedslebiorcQ odbieraiqcego odpady
komunalne od wlasocieli nieruchomosci lub przez prowadzqcego punkt selektylvnego zbieran a

odpad6w komunalnych, wlaSciciele nieruchomosci mogq zglaszac informacle o zaistnialych
n e prawidlowosciach te lefo n iczn ie pod nr tel. 32 419-84-07 wew 150 lub pisemnie na adres Urzedu
Gminy Pietrowrce Wielke, albo na adres e-mai: igr@pietrowicewielkie pl, lub osobiscie w siedzibie
Urzedu Gmlny Pietrowice Wie kie w ciqgu trzech dni od zaistnien a tego faktu
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Traci moc uchwala Nr X)(Xll/315/2018 Rady Gminy Pietrowice Wrelkie z dnia 15 luty 2018 r. w
sprawie szczeg6lowego sposobu zakresu Swradczei uslug w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wlaScicieli nierrlchomosc na kt6rych zamieszkujq mieszkahcy i zagospodarowania
tych odpad6w.

s8

Wykonanie uchwaiy powerza siQ W6jtowi Gminy Pretrowce Wrelk e
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i podlega publikacj w Dzienniku Uzedowym

P RZEWO ACY
Rady Gmin)

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem 1 wrzesnia 2018 r
Wojew6dztwa Slqskiego.
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r}I.ADA (iMtNY
rtetrowice Wielkie Zalqcznik do uchwaly Nr XXXVy358/2018

Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 21.06.2018

Rodzaje odpad6w komunalnych iczestotliwos6 ich odbierania od wla6cicieli nieruchom06ci,
na kt6rych 2amieszkujq mieszkaicy, z podzialem na rodzaj zabudowy

Czestotliwosc odbioru odpad6w komunalnych z terenu Gminy Pietrowice Wielkie

crupa odpad6w Czestotliwosi odbioru odpad6w

Zmieszane odpady komunalne, 2u2el i popi6l povJstaly
wwyniku spalania w instalacjach CO gospodarshm

domowego
1 raz na dwa tygodn e

Tworzywa sztuczne opakowania wielomaterialowe,
melale, odpady kuchenne ulegajace biodegradacj

1 raz w mresrqcu

Papier szklo w tym szklo kolorowe szklo bezbarwne 1 raz na dwa mresiace

I\4eble i inne odpady we kogabarytowe

:r'"'x""f\Sml
,**l l'*afo

$r..


