
 

 

UCHWAŁA NR XVII/169/2019 

RADY GMINY OSTROWITE 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ostrowite Nr XVIII/116/2016 z dnia 31 marca 2016 roku 

dotyczącej 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 (Dz. 

Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 2883) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t .j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy uchwala  się,  co  następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/116/2016 z dnia 31 marca 2016 roku 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 właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 2883 ze zm.) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 skreśla się następujące słowa: „powstałe na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy.” 

2) w § 2 pkt 5) otrzymuje następując brzmienie: „bioodpady – w każdej ilości.” 

3) w § 2 dodaje się pkt 7) o brzmieniu: 

„Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych przez właściciela nieruchomości 

we własnym zakresie – w ilości do 100 kg na 1 mieszkańca nieruchomości na rok 

kalendarzowy.”; 

4) w § 3 ust. 1 dodaje się treść o brzmieniu: 

„Z terenu nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, odpady zmieszane 

będą odbierane co najmniej 1 raz w miesiącu w okresie od 1 maja do 30 września.”; 

5) § 3 ust. 3 dodaje się treść o brzmieniu: 

„Z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bioodpady będą 

odbierane w okresie od 1 maja do 30 września co najmniej 1 raz w miesiącu oraz 

w PSZOK, natomiast w lipcu i sierpniu co najmniej 2 razy w miesiącu.”; 

6) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 grudnia 2019 r.

Poz. 11043



„Popiół i żużel odbierany będzie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jeden raz 

w miesiącu w okresie od września do maja oraz dodatkowy odbiór w miesiącu lipcu.”; 

7) W załączniku do uchwały Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia  31 marca 2016 r. w § 

2 ust. 5 otrzymuje brzemiennie: 

„PSZOK przyjmuje odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych oraz  

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.”; 

8) W załączniku do uchwały Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia  31 marca 2016 r. w § 3 ust.3 

słowa: „odpady zielone (trawa, liście, gałęzie)” zastępuje się słowami: „bioodpady”. 

9) W załączniku do uchwały Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Ostrowite z dnia  31 marca 2016 r. w § 3 ust.3 

po kolejnym tieret dodaje się zapis o brzmieniu: „-odpady rozbiórkowe i budowlane”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

 Województwa Wielkopolskiego. 

  

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Ostrowite 

(-) Andrzej Świątek 
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