
RCDA GMINY
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UCHWALA NR XXXl179/2012
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie okreslenia szczególowegosposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci z terenu Gminy Olszanka i zagospodarowania tych odpadów,

w zamian za uiszczona przez wlasciciela nieruchomosci oplate za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

w

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (
tekst jednolity OZ.U. z 2012 r., poz.39l) oraz art. 18 ust.2, pkt 15, art.40 ust.l i art.4l ust.l ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym ( OZ.U. z 2001 r., nr 142, poz.1591, ze zm. ) Rada Gminy Olszanka uchwala, co
nastepuje:

§ l. Okresla sie szczególowy sposób i zakres swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych
i zagospodarowania tych odpadów, pochodzacych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych na terenie Gminy
Olszanka, w zamian za uiszczona przez wlasciciela nieruchomosci oplate za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

§ 2. Ustala sie, ze w zamian za uiszczona przez wlasciciela nieruchomosci oplate za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbierane beda odpady:

l) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane),

2) odpady zebrane selektywnie na nieruchomosci,

3) baterie i akumulatory przemyslowe, oleje przepracowane,

4) zuzyte baterie i akumulatory inne niz przemyslowe,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny pochodzace z prowadzenia drobnych prac
niewymagajacych pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

6) przeterminowane leki,

7) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

8) zuzyte opony,

9) meble i odpady wielkogabarytowe oraz sprzet elektroniczny i elektryczny.

§ 3. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) na terenie Gminy Olszanka odbierane sa bezposrednio od
wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych co najmniej l raz na dwa tygodnie w miesiacu kalendarzowym.

§ 4. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujace: szklo, tworzywa sztuczne, makulature,
odpady opakowaniowe oraz zlom, w tym opakowania aluminiowe oraz odpady ulegajace biodegradacji
a gromadzone w pojemnikach o pojemnosci minimalnej 120 l lub odpowiednich workach foliowych o pojemnosci
60 l oddzielnie dla kazdej frakcji odpaaów, odbierane sa bezposrednio od wlascicieli nieruchomosci, co najmniej
jeden raz na trzy tygodnie, w tym oddzielnie odpady biodegradowalne kuchenne w sezonie letnim (od l kwietnia
do 31 pazdziernika) - co najmniej raz na dwa tygodnie, w sezonie zimowym (od l listopada do 31 marca) - raz na
cztery tygodnie,

§ 5. l. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt. 3 zbierane w sposób selektywny dostarczane sa przez
mieszkanców do motoryzacyjnych punktów serwisowych, stacji benzynowych, sklepów z artykulami
motoryzacyjnymi lub bezposrednio dostarczone przez mieszkanców do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK). '"

2. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt: ~zbierane w sposób selektywny dostarczone sa przez
mieszkanców do miejsca wyznaczonych zbiórek rozmieszczonych w szkolach i budynku Urzedu Gminy w kazdy
dzien, w których otwarte sa szkoly i Urzad lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
w wyznaczonych dniach jego otwarcia

3. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt. 5 zbierane w sposób selektywny dostarczone sa bezposrednio do
punktu selektywnej zbiórki odpadów w wyznaczonych dniachjego otwarcia
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4. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt. 6 zbierane w sposób selektywny dostarczane sa przez
mieszkanców do aptek lub placówek sluzby zdrowia na terenie Gminy, w których majduja sie pojemniki
przemaczone do zbiórki takich leków lub bezposrednio dostarczane przez mieszkanców do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w wymaczonych dniach jego otwarcia

5. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt. 7 zbierane w sposób selektywny dostarczane sa bezposrednio
przez mieszkanców do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w wymaczonych dniach jego
otwarcia.

6. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt. 8 zbierane w sposób selektywny dostarczane sa bezposrednio
przez mieszkanców do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w wymaczonych dniach raz
na pól roku.

7. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt. 9 zbierane w sposób selektywny dostarczane sa przez
mieszkanców do okreslonych przez gmine miejsc lub do dostarczonych pojemników lub bezposrednio dostarczone
przez mieszkanców do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w wymaczonych dniach raz
na pól roku.

§ 6. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 7. Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Olszanka, na stronie internetowej
Gminy Olszanka oraz w Dzienniku Urzedowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzedowym
Województwa Opolskiego, z moca obowiazujaca od dnia l lipca 2013 r.

Rady
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RADA GMINY
OLSZANKA

49-332 Olszanka 16
woj. opolskie

UCHWALA NRXXXVI/214/2013
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXX/179/2012Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
okreslenia szczególowegosposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od wlascicieli nieruchomosci z terenu Gminy Olszanka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczona przez wlasciciela nieruchomosci oplate za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15, artAO ust.l i art. Al ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596) oraz art. 6r ust. 3 w zwiazku z art. 5 ust. l pkt l) ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. , poz.
391, zm.: Dz. U z 2012r. poz. 951, Dz. U. z 2013r. poz. 21 i 228), Rada Gminy Olszanka uchwala, co nastepuje:

§1.

W Uchwale Nr XXX/17912012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie okreslenia
szczególowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
wlascicieli nieruchomosci z terenu Gminy Olszanka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona
przez wlasciciela nieruchomosci oplate za gospodarowanie odpadami komunalnymi dodaje sie §5a.
w brzmieniu:

" § 5a. W zamian za uiszczona przez wlasciciela nieruchomosci zamieszkalej oplate za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, Gmina przejmuje obowiazek wyposazenia nieruchomosci w pojemniki oraz worki
sluzace do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porzadkowym i technicznym."

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Olszanka, na stronie internetowej
Gminy Olszanka oraz w Dzienniku Urzedowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzedowym
Województwa Opolskiego, z moca obowiazujaca od dnia l lipca 2013 r.
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