Uchwała Nr XXVI/130/2012
Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj Dz. U. z 2012r., poz. 391)
Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Uchwala , co następuje :
§ 1.
Uchwała określa:
1/ rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
2/ częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych,
3/ sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
4/
sposób zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych.
§ 2.
1. Ustala się, że w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości
zamieszkałych i zlokalizowanych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie, będą odbierane następujące frakcje
odpadów komunalnych
– grupa podstawowa:
1/ zmieszane odpady komunalne
2/ odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
3/ tworzywa sztuczne
4/ odpady kuchenne i zielone
5/ papier i tektura
6/ odzież i tekstylia
8/ szkło bezbarwne i kolorowe
9/ metal
- grupa dodatkowa:
10/ odpady wielkogabarytowe
11/ odpady elektryczne i elektroniczne
12/ zużyte baterie i akumulatory
13/ chemikalia i przeterminowane leki
14/ zużyte opony
2. Ustala się, iż od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów
komunalnych.
§ 3.
1. Odpady z grupy podstawowej będą odbierane z terenu nieruchomości z następującą częstotliwością :
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1) w zabudowie zwartej z centrum Wielopola raz na tydzień
2) w zabudowie rozproszonej, pozostałej raz w miesiącu
- według ustalonego harmonogramu.
2. Odbiór odpadów z grupy dodatkowej będzie się odbywał 1 raz w roku.
3. Informacje o terminach odbioru poszczególnych grup odpadów komunalnych wraz z harmonogramem będą
udostępnione w Urzędzie Gminy, w firmie odbierającej i na stronie internetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.
§ 4.
1. Wykaz i lokalizacja punktów selektywnej zbiórki odpadów będzie dostępna w Urzędzie Gminy i na stronie
internetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.
§ 5.
1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.
§ 7.
Nadzór nad uchwałą powierza się Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska .
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2013 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Pieczonka

Id: C934741D-D81C-4419-877E-4FE7BF3A30A9. Podpisany

Strona 2 z 2

