UCHWAŁA Nr XXXIV/204/12
RADY MIEJSKIEJ w NIEMODLINIE
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 18
ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 Rada Miejska w Niemodlinie
uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres 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.
§ 2.
1. Określa się ilość, frakcje oraz częstotliwość odbioru odpadów wytworzonych
na terenie nieruchomości zamieszkałych:
1) od właściciela nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość
odpadów komunalnych;
2) frakcje odpadów komunalnych zbieranych i selekcjonowanych na terenie
nieruchomości dzieli się na cztery grupy ze względu na sposób selekcji
i częstotliwość odbioru:
a) odpady zmieszane pozostałe po selekcji odpadów - zbierane nie
rzadziej niż 1 raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej i nie
rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w zabudowie wielorodzinnej,
b) odpady opakowaniowe lekkie do których zalicza się makulaturę,
opakowania z kartonu i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania wielomateriałowe, folię, puszki metalowe - zbierane co
najmniej 1 raz na dwa miesiące,
c) opakowania szklane - zbierane co najmniej jeden raz na kwartał,
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d) odpady biodegradowalne, w tym zielone - zbierane nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej i nie rzadziej niż 1 raz
na dwa tygodnie w zabudowie wielorodzinnej,
3) odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości będzie się odbywał
zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru podanym do publicznej
wiadomości.
2. Ustala się frakcje wyselekcjonowanych odpadów komunalnych, bezpłatnie
przyjmowanych w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
1) makulatura, karton i tektura, opakowania wielomateriałowe,
2) opakowania z tworzyw sztucznych,
3) odpady biodegradowalne, w tym zielone,
4) opakowania ze szkła,
5) metale,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) odpady niebezpieczne,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) zużyte opony.
3. Transportu odpadów do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
odbywa się na koszt dostarczającego.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116
Statutu Gminy Niemodlin.
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