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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XII/101/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 1579 oraz z 2020 r. poz. 150)  Rada Gminy 
Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Uchwale Nr XII/101/2019 
Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów zmienia się §1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Określa się, że w zamian 
za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina 
Świerczów będzie świadczyć usługi odbioru: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zebranych zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku w gminie – w każdej ilości; 

2) odpadów z papieru i tektury zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku w gminie  – w każdej ilości, 

3) odpadów ze szkła zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku w gminie  – w każdej ilości, 

4) metali i tworzyw sztucznych zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku w gminie – w każdej ilości, 

5) bioodpadów zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku w gminie  – w każdej ilości, 

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w systemie akcyjnym, zgodnie z podanym przez gminę 
harmonogramem, 

7) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebranych selektywnie odpadów, zgodnie 
z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie – w ilości określonej w załączniku 
nr 1 do uchwały”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Grzegorz Paduch 
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UZASADNIENIE

Zmiana uchwały jest konieczna w związku z uwagą organu nadzorczego o błędzie redakcyjnym
w uchwale Nr XII/101/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Id: DE78633A-11A8-4D28-BF08-EA92610CD701. Projekt Strona 1




