PROJEKT
UCHWALA
Rady Gminy Popielow
z dnia 25 kwietnia 2013
w sprawie zmiany uchwaty Nr XXII/165/2012 Rady Gminy w Popielowie z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie szczegotowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakresie odbierania
odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow, w
zamian za uiszczonq przez wtasciciela nieruchomosci opiate 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
samorzaxlzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, NM13, poz. 984, NM53, poz. 1271, Nr214, poz. 1806; z 2003 r. Nr80, poz. 717, Nr162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241; z2010r. Nr28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr40, poz. 230, NM06, poz. 675; z2011 r. Nr
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr217, poz. 1281; z 2012 r. Nr,
poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porza.dku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228)
Rada Gminy Popielow uchwala co nastepuje:

§1
W uchwale nr XX1I/165/2012 Rady Gminy w Popielowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakresie odbierania odpadow komunalnych
od wtascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za uiszczona^ przez
wtasciciela nieruchomosci optate za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza sie
nastepuja.ce zmiany:
1.

Po §2 dodaje sie § 2a, w brzmieniu:
,,§2a Ustala sie, ze w zamian za uiszczona. przez wtasciciela nieruchomosci optate za
gospodarowanie odpadami komunalnymi swiadczona bedzie ustuga polegajqca na
wyposazeniu nieruchomosci w pojemniki do zbierania odpadow komunalnych."
2. § 5 ust. 1 otrzymuje nastepuja.ce brzmienie:
,,1. Okresla sie czestotliwosc odbierania odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci
w nastepuj^cy sposob:
1) wzabudowie jednorodzinnej:
a) niesegregowane odpady komunalne w cyklu dwutygodniowym,
b) segregowane odpady komunalne:
- pojemnik z zotta^ klapa^ - w cyklu czterotygodniowym,
- pojemnik zielony - w cyklu osmiotygodniowym,
c) odpady ulegaja.ce biodegradacji:
- w cyklu miesiecznym w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia,
- w cyklu dwutygodniowym w okresie od 1 maja do 31 pazdziernika;
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) niesegregowane odpady komunalne - w cyklu tygodniowym,
b) segregowane odpady komunalne:
- pojemnik z zotta^ klapa. - w cyklu dwutygodniowym,
- pojemnik zielony - w cyklu czterotygodniowym,
c) odpady ulegaja.ce biodegradacji:
- w cyklu dwutygodniowym w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia,
- w cyklu tygodniowym w okresie od 1 maja do 31 pazdziernika;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony - odbierane bezposrednio od
wtascicieli nieruchomosci, sprzed nieruchomosci, raz na pot roku (termin wiosenny, termin
jesienny);

4) zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny - odbierane bezposrednio od wiascicieli
nieruchomosci, sprzed nieruchomosci, dwa razy w roku kalendarzowym (termin wiosenny,
termin jesienny) lub nalezy przekazywac do punktow sprzedazy;".
§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Popielow.

§3

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Opolskiego z moca_ obowi^zuj^ca od dnia 1 lipca 2013 r.,
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ytiski

Opracowaf referat ITR
Uzasadnienie
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystosci i porzajdku w gminach z dnia 25 stycznia 2013 r., w
zakresie obowi^zkow wlascicieli nieruchomosci, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1, dotycz^cych m.in.
wyposazenia nieruchomosci w pojemniki siuz^ce do zbierania odpadow komunalnych, zezwala aby
obowia/ek ten przejela gmina jako czesc uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych od
wtescicieli nieruchomosci, w zamian za oplaty uiszczane przez wlascicieli nieruchomosci na rzecz
gminy. Warunkiem przejecia przez gmine zadania wyposazenia nieruchomosci w pojemniki stuzqce
do zbierania odpadow komunalnych jest przyjecie tego obowi^zku przez gmine w ww. uchwale. St^d
proponuje sie w ww. uchwale, okreslaj^cej zakres uslug objetych opiatq za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, dodanie do uchwaty §2a w brzmieniu jak w zat^czonym projekcie. Po przyjeciu przez
Rade Gminy proponowanej zmiany uchwaty, mozliwe bedzie wprowadzenie do SIWZ przetargu na
odbior i zagospodarowanie odpadow, obowi^zku dla firm odbieraj^cych odpady od mieszkahcow,
zapewnienia i dostarczenie wtescicielom nieruchomosci pojemnikow, do gromadzenia odpadow.
Dodatkowo niniejsza uchwata zmieniaj^ca precyzuje czestotliwosc odbioru poszczegolnych rodzajow
odpadow w zaleznosci od rodzaju zabudowy, z ktorej bed^ odbierane.

