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UCHWAŁA NR XXVI/215/13 

RADY GMINY PAKOSŁAWICE 

z dnia 28 stycznia 2013 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice 

uchwala, co następuje:  

§ 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 (na której zamieszkują mieszkańcy) opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

§ 2. Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości (na której zamieszkują mieszkańcy) 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1) z zastrzeżeniem pkt 2 – 4 od właściciela nieruchomości (na której zamieszkują mieszkańcy) odbiera się lub 

przyjmuje w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wszystkie rodzaje odpadów komunalnych 

i każdą ich ilość, z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych;  

2) od właściciela nieruchomości odbiera się każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 3, określającego ograniczoną 

częstotliwość odbierania odpadów;  

3) odbieranie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:  

a) zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, niezależnie od ich ilości będzie prowadzone tylko 

i wyłącznie 2 razy na miesiąc,  

b) mebli oraz odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

niezależnie od ich ilości będzie prowadzone tylko i wyłącznie 1 raz w roku;  

4) wszystkie pozostałe - selektywnie zbierane odpady komunalne, z wyłączeniem odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych, w tym:  

a) szkło, w tym bezbarwne oraz szkło kolorowe,  

b) papier i tektura,  

c) opakowania wielomateriałowe, w tym z tworzyw sztucznych,  

d) metale,  

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 

odpady zielone,  

f) zużyte baterie i akumulatory,  

g) zużyte opony,  

h) przeterminowane leki i chemikalia  

- będą w każdej ilości przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki opadów komunalnych, o których 

mowa § 3.  

§ 3. W celu przyjęcia odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 4, selektywnie zbieranych przez 

właścicieli nieruchomości (na których zamieszkują mieszkańcy) tworzy się następujące punkty selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych:  

1) ogólnodostępne punkty selektywnej zbiórki szkła, papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych, w tym 

z tworzyw sztucznych, oraz metali;  
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2) punkty selektywnej zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, leków i chemikaliów, oraz pozostałych odpadów 

wymienionych w § 2 pkt 4 mieszczące się w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów – świadczące usługi 

przyjmowania odpadów w godzinach pracy danej placówki,  

- przyjmować będą dane odpady w godzinach pracy danej placówki.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.  

 

  

 

Przewodniczący Rady  

 

 

Piotr Lichwa 

 


