
 

 

UCHWAŁA NR XLII/830/17 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 25 maja 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  

(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 6r ust. 3, ust.3a ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1250, 1920,  

z 2017 r. poz. 1020) 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 (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego 

poz. 2083 z dnia 11 października 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„pośredni odbiór odpadów komunalnych obejmuje przyjęcie selektywnie zebranych odpadów komunalnych  

z gospodarstw domowych wytworzonych przez mieszkańców gminy Opole;”; 

2) § 13 pkt 3 lit. j otrzymuje brzmienie: 

„zużyte opony;”; 

3) § 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych otwarte są od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 900 do 1800 oraz w soboty w godzinach od 900 do 1500 z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy, w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, w Wielką Sobotę oraz w dniu 31 grudnia 

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych są nieczynne.”; 

4) § 13 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów, których ilość lub rodzaj 

wskazuje na pochodzenie ze źródła innego niż gospodarstwo domowe w szczególności na pochodzenie  

z działalności gospodarczej. Łączna ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych przyjmowanych  

w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ciągu roku od właściciela danej 
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nieruchomości nie może przekroczyć 2 Mg rocznie. Ilość zużytych opon nie może przekroczyć 4 sztuk  

w ciągu roku na osobę;”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

  

 Wiceprzewodnicząca Rady 

 

Małgorzata Wilkos 
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