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UCHWALA NR XXXII 77/201 2
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Olszanka

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. I ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 200 l Nr 142, poz. 1591, z pózniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. l i 2 ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po zasiegnieciu opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, Rada Gminy Olszanka uchwala, co nastepuje:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZADKU NA TERENIE GMINY OLSZANKA

Rozdzial I.
Postanowienia ogólne

§ 1. l. Uchwala sie Regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Olszanka, zwany dalej
Regulaminem.

2. Ilekroc w Regulaminie jest mowa o:

l) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)

2) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, dalej: WPGO - nalezy przez to rozumiec Plan Gospodarki
Odpadami dla Województwa Opolskiego, obowiazujacy na podstawie uchwaly Sejmiku Województwa
Opolskiego Nr XXI271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.

3) PSZOK - rozumie sie przez to punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

4) wlascicielach nieruchomosci - nalezy przez to rozumiec wlascicieli nieruchomosci, o których mowa wart.
2 ust. l pkt 4 oraz art. 2 ust. 3 ustawy,

5) nieruchomosci zamieszkalej - nalezy przez to rozumiec nieruchomosc, na której przebywa co najmniej jedna
osoba fizyczna z zamiarem stalego pobytu,

6) nieruchomosci niezamieszkalej - nalezy przez to rozumiec nieruchomosc, na której nie przebywa jakakolwiek
osoba fizyczna z zamiarem stalego pobytu, a powstaja w ich obrebie odpady komunalne, a w szczególnosci:

a) budynki uzytecznosci publicznej, w tym szkoly, przedszkola, biblioteki, urzedy administracji samorzadowej,
osrodek kultury i sportu, swietlice wiejskie, bazy sluzb komunalnych, ujecia wody, stacje uzdatniania wody,
oczyszczalnie scieków, stacje kolejowe, boiska i stadiony sportowe, remizy ochotniczych strazy pozarnych,
przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stolówki, bary, gospodarstwa agroturystyczne, biura,
sklepy itp.;

b) tereny uzytecznosci publicznej, takie jak: parki, place, zielence i publiczne obszary zielone, cmentarze,ulice
i drogi wraz z chodnikami, przystanki komunikacji publicznej, perony kolejowe, itp.

c) przedsiebiorstwa, w tym: zaklady produkcyjne, rzemieslnicze, uslugowe, skladowe, magazynowe,
logistyczne itp.

-
Rozdzial II.

Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porzadku na terenie nieruchomosci

§ 2. l. Wlasciciele nieruchomosci zapewniaja utrzymanie czystosci i porzadku na terenie nieruchomosci
poprzez: ~. f-

l) wyposazenie nieruchomosci w opisane w Rozdziale III Regulaminu pojemniki i gromadzenie w nich odpadów
komunalnych;

2) wyposazenie nieruchomosci w opisane w Rozdziale III Regulaminu pojemniki do selektywnego gromadzenia
odpadów;

3) prowadzenie selektywnego zbierania nastepujacych frakcji odpadów komunalnych z podzialem na:

-- ------
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a) papier,

b) tworzywa sztuczne,

c) szklo,

d) metal,

e) odpady komunalne ulegajace biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegajace biodegradacji oraz
odpady zielone,

f) przeterminowane leki i chemikalia,

g) zuzyte baterie i akumulatory,

h) zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

j) odpady budowlane i rozbiórkowe,

k) zuzyte opony,

§ 3. 1. Wlasciciel nieruchomosci ma obowiazek niezwlocznie uprzatnac bloto, snieg, lód l mne
zanieczyszczenia z czesci nieruchomosci sluzacych do uzytku publicznego.

2. Obowiazek okreslony w ust. 1 powinien byc realizowany poprzez odgarniecie w miejsce nie powodujace
zaklócen w ruchu pieszych i pojazdów, w sposób zapewniajacy ochrone terenów zieleni, ze szczególnym
uwzglednieniem drzew i krzewów.

3. Wlasciciel nieruchomosci zobowiazany jest do niezwlocznego usuniecia z dachów oraz gzymsów sopli
lodowych i zawisów sniegowych, w zakresie w jakim moga one zagrazac bezpieczenstwu osób i rzeczy
znajdujacych sie na terenach sluzacych do uzytku publicznego.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami moze odbywac sie w obrebie nieruchomosci,
z wyjatkiem nieruchomosci sluzacej do uzytku publicznego, na utwardzonej i nieprzepuszczalnej powierzchni, przy
uzyciu srodków ulegajacych biodegradacji, w sposób uniemozliwiajacy przedostanie sie wytworzonych scieków do
gruntu i wód, w szczególnosci poprzez ich odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej lub gromadzenie w zbiornikach
bezodplywowych.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi moga obejmowac jedynie naprawy
dorazne i powinny byc wykonywane w sposób nie powodujacy uciazliwosci oraz nie powodujacy zanieczyszczen
srodowiska. Odpady powstale w wyniku naprawy powinny byc gromadzone w pojemnikach do tego
przeznaczonych i przekazane do wlasciwej utylizacji.

Rozdzial III.

Rodzaje i minimalna pojemnosc pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym

§ 5. 1. Odpady komunalne powstajace na terenie nieruchomosci powinny byc gromadzone w pojemnikach
odpowiadajacym wymaganiom okreslonym w niniejszej uchwale.

2. Ustala sie nastepujace rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomosci oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady komunalne o pojemnosciach: 1201,2401,1100 l, 2500 1.

2) pojemniki na odpady segregowane o pojemnosci: 1201,240 l, 360 1i 11001

3) pojemniki na odpady biodegradowalne i zielone o pojemnosci: 1201 i 240 l

4) kontenery na odpady budowlane i gruz o pojemnosci od~120 1 do 150001

5) kontener do zbierania odpadów niebezpiecznych,

6) kontener do zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,

7) pojemniki na przeterminowane leki, chemikalia,

8) pojemniki na zuzyte baterie i akumulatory,
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'j) kontener do zbierania zuzytych opon,

10) kontener do zbierania odpadów wielkogabarytowych,

11) kosze ulicme o pojemnosci powyzej 20 l.

3. Ustala sie minimalny wskaznik nagromadzonych odpadów komunalnych pochodzacych z gospodarstwa
domowego, przypadajacy na jednego mieszkanca w ilosci 30 litrów na miesiac.

4. Odpady komunalne, które nie sa zbierane w sposób selektywny gromadzone sa w pojemnikach o minimalnej
pojemnosci co najmniej 120 1.

5. Wlasciciel nieruchomosci ma obowiazek wyposazyc nieruchomosc w pojemniki o pojemnosci dostosowanej
do ilosci osób korzystajacych z tych pojemników i czestotliwosci wywozu odpadów w taki sposób, aby
uniemozliwic przepelnienie oraz przeciazenie pojemnika.

6. Zarzadcy nieruchomosci wielolokalowych zobowiazani sa dostosowac ilosc i rodzaj pojemników do liczby
mieszkanców i czestotliwosci wywozu odpadów.

7. Wlasciciele nieruchomosci niezamieszkalych, na których powstaja odpady komunalne, zobowiazani sa do
wyposazenia nieruchomosci w pojemniki o wielkosci dostosowanej do ilosci i rodzaju produkowanych odpadów,
uwzgledniajac nastepujace minimum:

a) dla szkól i przedszkoli -2 l miesiecznie na jedno dziecko (ucznia) i pracownika, nie mniej jednak niz pojemnik
o pojemnosci 120 l

b) dla innych obiektów uzytecmosci publicmej - 2 l miesiecmie na pracownika i 0,2 l na kazdego interesanta,
klienta, odwiedzajacego, nie mniej jednak niz pojemnik o pojemnosci 120 l

c) dla przedsiebiorstw, w tym: zakladów produkcyjnych, rzemieslniczych, uslugowych, skladowych,
magazynowych, logistycmych - 6 l miesiecznie na pracownika, nie mniej jednak niz pojemnik o pojemnosci
120 l

d) dla pozostalych - nie mniej niz pojemnik o pojemnosci 120 l

8. Powstajace na terenie nieruchomosci odpady komunalne powinny byc zbierane do pojemników lub
kontenerów szczelnych o odpowiedniej wytrzymalosci mechanicznej.

§ 6. l. Ustala sie nastepujace zasady w zakresie obowiazku wyposazenia nieruchomosci w pojemniki do
zbierania odpadów komunalnych, na podstawie art. 5 ust. l pkt l ustawy:

l) wlasciciel nieruchomosci zamieszkalej, który zgodnie ze zlozona deklaracja zbiera selektywnie u zródla frakcje
odpadów komunalnych wymienione w § 2 ust. l pkt 3 ppkt a do e niniejszego regulaminu wyposaza
nieruchomosc w cztery pojemniki o pojemnosci nie mniejszej niz 120 l z uwzglednieniem nastepujacych
zasad:

a) zólty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, makulature, odpady opakowaniowe oraz zlom, w tym
opakowania aluminiowe,

b) zielony - z przemaczeniem na szklo,

c) brazowy - z przemaczeniem na odpady ulegajace biodegradacji, przy czym wymóg selektywnego zbierania
odpadów zielonych uwaza sie za spelniony równiez w przypadku zbierania i gromadzenia na przydomowych
kompostowniach odpadów zielonych, po uprzednim zgloszeniu tego faktu zgodnie z odrebnymi przepisami.

d) czarny lub szary - z przemaczeniem na pozostale odpady zmieszane po segregacji.

2) wlasciciel nieruchomosci zamieszkalej, który nie zadeklarowal prowadzenia selektywnego zbierania odpadów
wyposaza nieruchomosc w jeden pojemnik koloru czarnego lub szarego dla odpadów zmieszanych.

3) dopuszcza sie gromadzenie odpadów zbieranych w s\J~ób selektywny w workach o minimalnej pojemnosci 60
l. w kolorystyce okreslonej w ust. l pkt l ppkt a-c, dostarczonych przez przedsiebiorce odbierajacego odpady.

4) w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów z nieruchomosci niezamieszkalej, stosuje sie
odpowiednio pkt. 1-3.

§ 7. l. Podczas lokalizowania pojemników na odpady komunalne nalezy uwzgledniac przepisy Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pózno zm.)
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2. Wlasciciel nieruchomosci ma obowiazek utrzymywania pojemników na odpady w takim stanie sanitarnym,
porzadkowym i technicznym, aby korzystanie z nich odbywalo sie bez przeszkód i nie powodowalo zagrozenia dla
zdrowia uzytkowników, w szczególnosci poprzez mycie i dezynfekcje tych pojemników.

Rozdzial IV.

Czestotliwosc i sposób pozbywania sie odpadów komunalnych i nieczystosci cieklych z terenu nieruchomosci
oraz z terenów przeznaczonych do uzytku publicznego

§ 8. I. Odpady komunalne powinny byc usuwane z obszaru nieruchomosci oraz z terenów przeznaczonych do
uzytku publicznego systematycznie, w terminach uzgodnionych z prowadzacym dzialalnosc w zakresie odbierania
odpadów komunalnych, tak czesto aby pojemniki do ich zbierania nie przepelnialy sie.

2. Pozbywanie sie odpadów komunalnych powstalych na terenie nieruchomosci odbywa sie, poprzez ich
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach, a nastepnie odebranie ich przez przedsiebiorce
odbierajacego odpady, z zastrzezeniem przepisów ponizszych.

3. Przeterminowane leki powinny byc przekazywane do aptek lub placówek sluzby zdrowia, w których
znajduja sie pojemniki przeznaczone do zbiórki takich leków lub dostarczone do PSZOK.

4. Selektywna zbiórka chemikaliów i opakowan po chemikaliach i lekach odbywa sie poprzez dostarczenie do
PSZOK.

5. Selektywna zbiórka zuzytych baterii i akumulatorów innych niz przemysIowe i samochodowe odbywa sie
poprzez dostarczenie ich do punktu zbiórki rozmieszczonych w szkolach i budynku Urzedu Gminy lub do PSZOK.

6. Selektywna zbiórka akumulatorów przemysIowych i samochodowych, olejów przepracowanych odbywa sie
poprzez motoryzacyjne punkty serwisowe, sklepy z artykulami motoryzacyjnymi, stacje benzynowe lub poprzez
dostarczenie do PSZOK .

7. Zbiórka zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, a takze mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych odbywa sie w formie zorganizowanej zbiórki w okreslonych miejscach na terenie
nieruchomosci lub do pojemników dostarczonych doraznie lub poprzez dostarczenie do PSZOK.

8. Selektywna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych z nieruchomosci zamieszkalych odbywa sie
poprzez oddanie tych odpadów do PSZOK w podziale na grupy:

I) gruz betonowy i ceglany;

2) drewno;

3) pozostale odpady budowlano-remontowe.

9. Do PSZOK mozna dostarczac wylacznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe z nieruchomosci
zamieszkalych, które powstaly w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagajacych pozwolenia na budowe,
ani zgloszenia zamiaru prowadzenia robót do Starosty.

10. Zuzyte opony - powinny byc gromadzone w specjalnie do tego celu przystosowanych kontenerach
w wyznaczonych punktach zbiórki lub dostarczone do PSZOK.

11. Odpady zielone - powinny byc gro~adzone w specjalnie do tego celu przystosowanychpojemnikach, przy
czym wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych uwaza sie za spelniony równiez w przypadku zbierania
i gromadzenia na przydomowych kompostowniach odpadów zielonych, po uprzednim zgloszeniu tego faktu
zgodnie z odrebnymi przepisami.

12. Wlasciciel nieruchomosci powinien umozliwic podmiotowi uprawnionemu odbiór odpadów komunalnych
w dniu ich wywozu.

§ 9. I. Ustala sie nastepujaca minimalna czestotliwosc wywozu odpadów komunalnych:

l) dla odpadów segregowanych - co najmniej raz na trzy ty~dnie;

2) dla odpadów zmieszanych (nie segregowanych) - co najmniej raz na dwa tygodnie,

3) dla odpadów zielonych, w tym odpadów kuchennych biodegradowalnych:

a) w sezonie letnim (od I kwietnia do 31 pazdziernika) - co najmniej raz na dwa tygodnie

b) w sezonie zimowym (od I listopada do 31 marca) - co najmniej raz na cztery tygodnie,
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-1-)dla pozostalych odpadów zmieszanych po segregacji- co najmniej raz na dwa tygodnie.

§ 10. 1. Nieczystosci ciekle powstajace na terenie nieruchomosci winny byc odprowadzane do sIecI
kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni scieków badz gromadzone w zbiornikach bezodplywowych,
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w odrebnych przepisach.

2. Wlasciciele nieruchomosci obowiazani sa do pozbywania sie nieczystosci cieklych z terenu nieruchomosci
w sposób systematyczny, nie dopuszczajac do przepelnienia sie urzadzen do gromadzenia nieczystosci cieklych.

3. Pojemnosc zbiornika bezodplywowego powinna byc dostosowana do potrzeb osób zamieszkujacych na
terenie nieruchomosci i ilosci wytwarzanych nieczystosci cieklych.

4. Wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystosci cieklych powinien odbywac sie specjalnie do tego celu
przeznaczonymi pojazdami.

5. Nieczystosci ciekle powinny byc wywozone przez przedsiebiorców posiadajacych zezwolenia na
prowadzenie dzialalnosci w zakresie oprózniania zbiorników bezodplywowych i powinny byc przetransportowane
do stacji zlewnej.

6. W celu wykonania obowiazku, okreslonego w ust. 2, wlasciciel nieruchomosci obowiazany jest do zawarcia
umowy z przedsiebiorca posiadajacym zezwolenie Wójta Gminy na opróznianie zbiorników bezodplywowych, a w
przypadku kontroli - do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczenia oplaty za te uslugi.

Rozdzial V.

Inne wymagania wynikajace z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 11. W oparciu o WPGO podejmowane beda dzialania zmierzajace do:

l) ograniczenia ilosci wytwarzanych odpadów,

2) zwiekszenia udzialu odzysku w recyklingu w odniesieniu do szkla, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru
i tektury,

3) zwiekszenia ilosci zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych wystepujacych w strumieniach odpadów
komunalnych,

4) eliminacji dzikich skladowisk,

5) zmniejszenia ilosci odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji,

6) zmniejszenia masy skladowanych odpadów,

7) objecia wszystkich mieszkanców Gminy zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych,
w tym selektywnym systemem zbierania odpadów.

Rozdzial VI.

Obowiazki osób utrzymujacych zwierzeta domowe, majace na celu ochrone przed zagrozeniem lub
uciazliwoscia dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego uzytku

§ 12. 1. Osoby utrzymujace zwierzeta domowe sa zobowiazane do zapewnienia bezpieczenstwa i srodków
ostroznosci w celu ochrony przed zagrozeniem lub uciazliwoscia dla ludzi.

2. Wyprowadzanie psów na terenach przeznaczonych do wspólnego uzytku powinno odbywac sie poprzez
prowadzenie psa na smyczy, a w przypadku psów ras agresywnych lub w inny sposób zagrazajacych otoczeniu-
na smyczy z nalozonym kagancem.

3. Zwolnienie psa ze smyczy moze nastapic wylacznie w miejscach odosobnionych z zachowaniem
bezposredniej kontroli nad zwierzeciem.

4. Osoby utrzymujace zwierzeta domowe sa zobowiazane do natychmiastowego usuwania zanieczyszczen
pozostawionych przez zwierzeta na terenach przeznac?()!}ych do uzytku publicznego, a w szczególnosci na
chodnikach i ciagach pieszo - jezdnych w terenie zabudowanym.

5. Zabrania sie wprowadzania psów i innych zwierzat domowych do obiektów uzytecznosci publicznej,
z wyjatkiem lecznic weterynaryjnych. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystajacych z pomocy
psów - przewodników.

6. Nieruchomosc powinna byc zabezpieczona przed wydostaniem sie zwierzat domowych na zewnatrz, tak by
nie stwarzaly one jakiegokolwiek zagrozenia.

I
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Rozdzial VII.

Wymagania utrzymywania zwierzat gospodarskich na terenach wylaczonych z produkcji rolniczej

§ 13. Utrzymywanie zwierzat gospodarskich na terenach wylaczonych z produkcji rolnej wymaga:

l) zapewnienia braku uciazliwosci dla innych nieruchomosci, w tym poprzez zapewnienie gromadzenia
i usuwania powstajacych odpadów i nieczystosci w sposób zgodny z przepisami i nie powodowania
zanieczyszczenia terenu nieruchomosci oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych;

3) podjecia dzialan zapobiegajacych niekontrolowanemu przedostaniu sie zwierzat gospodarskich poza teren
nieruchomosci;

4) usuwania odchodów zwierzecych, pozostalosci karmy lub sciólki oraz innych zanieczyszczen pozostawionych
przez zwierzeta gospodarskie w miejscach publicznych.

Rozdzial VIII.

Obszary podlegajace obowiazkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 14. 1. Obowiazkowej deratyzacji podlegaja wszystkie nieruchomosci zabudowane na terenie objetym
deratyzacja poprzedzone akcja sanitarno - porzadkowa..

2. Deratyzacja powinna byc przeprowadzana co najmniej dwa razy w roku, w terminie od 1 marca do 31 marca
i od l pazdziernika do 31 pazdziernika kazdego roku.

3. W przypadku wystapienia plagi szczurów, wokresie po przeprowadzonej akcji deratyzacji, wlasciciele
nieruchomosci mieszczacych sie na terenie gminy Olszanka, przeprowadzaja dodatkowa akcje deratyzacji, poza
ustalonym terminem.

RozdzialIX.
Postanowienia koncowe

§ 15. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 16. Uchwala wchodzi wzycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa
Opolskiego, z moca obowiazujaca od dnia l lipca 2013 r.

§ 17. Z dniem l lipca 2013 r. traci moc uchwala Nr XLI/503/2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 wrzesnia
2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Olszanka. .
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RADA GMINY
OLSZANKA

49-332 Olszanka 16
woj. opolskie

UCHWALA NR XXXVI/215/2013
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXX/177/2012Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Olszanka

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,poz.596) oraz art. 4 w zwiazku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. , poz. 391, zm.: Dz.
U z 20l2r. poz. 951, Dz. U. z 2013r. poz. 21 i 228), Rada Gminy Olszanka uchwala, co nastepuje:

§1.

W §2 Uchwaly Nr XXXl177/20 12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 20 l2r. w sprawie uchwalenia
regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Olszanka dodaje sie ustep 2 w nastepujacym
brzmieniu:

,,2. Na podstawie odrebnej uchwaly Gmina moze przejac obowiazek wyposazenia nieruchomosci
zamieszkalej w pojemniki sluzace do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym, w zamian za uiszczona przez wlascicieli
nieruchomosci oplate za gospodarowanie odpadami komunalnymi.".

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa
Opolskiego.
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