
 

 

UCHWAŁA NR VII/61/2019 

RADY GMINY ŻUKOWICE 

z dnia 16 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/54/2019 Rady Gminy Żukowice w sprawie 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, art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Rada Gminy Żukowice, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VI/54/2019 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego 

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

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz. 2715) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane będą nieodpłatnie od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami 

następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier, 

2) metale, 

3) opakowania z tworzyw sztucznych (PET), 

4) szkło i opakowania wielomateriałowe, 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym 

odpady zielone; 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) przeterminowane leki i chemikalia, 

11) zużyte opony.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żukowice.    

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 maja 2019 r.

Poz. 3441



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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Szmidt 
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