
UCHWAŁA NR XXIX/149/13
RADY GMINY KAMIENNIK

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) – Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/141/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.03.2013 w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi Gmina Kamiennik przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki 
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz będzie świadczyć usługi odbioru: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych, w ilości nie przekraczającej pojemności pojemników 
wynikających z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

2) odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie 
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik, określonego odrębną 
uchwałą – w każdej ilości,, 

3) szkła zebranego selektywnie na terenie nieruchomości oraz w pojemnikach ogólnodostępnych, zgodnie 
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik, określonym odrębną 
uchwałą – w każdej ilości, 

4) odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie 
akcyjnym zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem, 

5) popiołu, w ilości nie przekraczającej pojemności pojemników wynikających z deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

6) w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebranych selektywnie odpadów 
wymienionych w Załączniku nr 2 uchwały, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Kamiennik, określonym odrębną uchwałą – w każdej ilości za wyjątkiem odpadów 
o kodzie 17 01 07 – (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 * czyli zmieszane lub 
wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne), określonej w Załączniku nr 1 do uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Aleksander Słonina
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