
Uchwała Nr XXVIII/183/16
Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 30 czerwca 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

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(j.t. Dz. U. z 2016 r poz. 250) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. , poz. 446), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr 
XVIII/103/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z  mieszkańcami gminy Koniecpol , po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Koniecpol i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 

Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3. 

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  prowadzone będzie z 
częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Koniecpol.

§ 4. 

W punkcie selektywnej zbiórki odpadów  zlokalizowanym w Koniecpolu na terenie składowiska odpadów 
komunalnych odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych :

1. papier,

2. szkło,

3. tworzywa sztuczne,

4. metal,

5. popiół,

6. odpady wielkogabarytowe,

7. przeterminowane leki i chemikalia,

8. zużyte baterie i akumulatory,

9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10. zużyte opony,

11. odpady budowlane i rozbiórkowe. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć 
będzie usługi codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Właściciele nieruchomości 
samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób 
selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.
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§ 5. 

Traci moc uchwała Nr XXX/199/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 marca 2013 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.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu

Pani Aneta Chrzuszcz
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