
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/1011/17 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 26 października 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola  

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 6r 

ust. 3, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1289) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - Rada 

Miasta Opola uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXI/572/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą nr XLII/830/17 Rady 

Miasta Opola z dnia 25 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki nie obejmuje wyposażenia w prasokontenery.”; 

2) w § 5 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki podziemne lub półpodziemne następuje wyłącznie 

poprzez umiejscowienie tych pojemników na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność 

Gminy Opole.”; 

3) w § 9 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Odbiór odpadów komunalnych z pojemników podziemnych lub półpodziemnych będzie następował 

z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż z częstotliwością 

jak dla zabudowy kilkurodzinnej.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

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

Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Marcin Ociepa 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 listopada 2017 r.

Poz. 2684
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