
 

 

UCHWAŁA NR XXV/162/2020 

RADY GMINY MIETKÓW 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/146/2020 Rady Gminy Mietków z dnia 27 października 

2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, oraz sposobu świadczenia 

usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, Rada Gminy Mietków uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale nr XXIII/146/2020 Rady Gminy Mietków z dnia 27 października 2020 r. w sprawie 

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

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 5957) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) od właścicieli określonych nieruchomości niezamieszkałych, którzy wyrazili zgodę na przystąpienie  

do gminnego systemu gospodarowania odpadami, odbiera się każdą ilość następujących rodzajów 

odpadów: 

a) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury; 

b) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych  

i wielomateriałowe; 

c) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

d) bioodpady stanowiące odpady komunalne; 

e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w tym popiół) – frakcji występującej przy 

prawidłowej selektywnej zbiórce tzn. odpady resztkowe, pozostałości po segregacji odpadów  

lub odpady odebrane w przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów; 

3) od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbiera się każdą ilość następujących 

rodzajów odpadów: 

a) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury; 

b) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych  

i wielomateriałowe; 
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c) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

d) bioodpady stanowiące odpady komunalne; 

e) niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne (w tym popiół) – frakcji występującej przy 

prawidłowej selektywnej zbiórce tzn. odpady resztkowe, pozostałości po segregacji odpadów  

lub odpady odebrane w przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mietków. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Helena Artymowicz 
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