
UCHWAŁA NR XXVII/199/2017
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 11 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę  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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289),  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/112/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 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 zamiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych, samodzielnie, własnym transportem i na własny koszt dostarczają do 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z robót budowlanych i remontowych 
prowadzonych samodzielnie;

2) przeterminowane leki i chemikalia;

3) zużyte baterie i akumulatory;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) odpady zielone, jeżeli nie są kompostowane;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7) zużyte opony;

8) tworzywa sztuczne;

9) szkło.”;

2) § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Odpady wymienione w §1 ust. 2 przyjmowane będą także na bieżąco przez stacjonarny Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia 
punktu selektywnej zbiórki Gmina poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy 
Zębowice.”;

3) Pkt. 7 i 8 załącznika otrzymują brzmienie:

„7. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny:

- od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz.  8.00,

- w piątek od godz. 16.00 do godz. 18.00,

- w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9:00 do godz. 12:00.

8. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK

a) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

b) przeterminowane chemikalia np. farby, tusze, oleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, 
nawozy sztuczne itp.  i opakowania po chemikaliach,
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c) zużyte baterie i akumulatory,

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

e) świetlówki,

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

g) zużyte opony,

h) odpady zielone,

i) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

j) tworzywa sztuczne,

k) szkło.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy  
Zębowice

Gabriela Buczek
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