UCHWAŁA Nr XXXVII/271/2014
Rady Gminy Popielów
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/241/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 5 marca 2014 r.dot.
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) Rada Gminy
Popielów uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XXXV/241/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 4. Określa się następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK)”.
1) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą następujące
rodzaje odpadów komunalnych:
a) szkło w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe;
b) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
d) odpady zielone;
e) odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we
własnym zakresie;
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
g) przeterminowane leki i chemikalia;
h) zużyte baterie i akumulatory;
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
j) metale;
k) zużyte opony.
2) właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK-u zebrane w sposób selektywny odpady,
w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem wywozu z terenu
nieruchomości;
3) informacja o godzinach otwarcia PSZOK-u podlega zamieszczeniu na stronie internetowej
www.popielow.pl oraz tablicy informacyjnej przy wjeździe na teren PSZOK-u;
4) w PSZOK-u przyjmuje się posegregowane odpady komunalne dostarczone przez właściciela
nieruchomości po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
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5) przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK-u sprawdzając zawartość dostarczonych
odpadów, ich czystość oraz skład. Pracownik PSZOK-u może odmówić przyjęcia odpadów
niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia oraz o niewiadomym składzie;
6) przyjęte w PSZOK-u odpady komunalne są gromadzone w pojemnikach i kontenerach;
7) dostarczający odpady do PSZOK-u ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób
wskazany przez pracownika punktu lub znaki informacyjne;
8) odbiór odpadów komunalnych w PSZOK-u potwierdzane jest dokumentem przyjęcia odpadów.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kupczyk
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