
UCHWAŁA NR XXII/138/13
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Komprachcice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 145, z 2006r. Nr 1, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, 
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r., poz.567, z 2013r., 
poz.153) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013r., poz.21, poz. 228), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Gminy Komprachcice uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVII/105/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013r., poz. 209 ) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w rozdziale 1 w § 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) podmiot uprawniony – należy rozumieć firmę 
świadczącą usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Komprachcice wybraną w drodze przetargu”. 

2) w rozdziale 2 w § 3: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach na odpady zmieszane, 
o których mowa w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu;”

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) gromadzenie odpadów zbieranych selektywnie w pojemnikach do 
selektywnego gromadzenia odpadów, o których mowa w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu;”

3) w rozdziale 3: 

a) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do obowiązków Gminy należy wyposażenie nieruchomości w pojemniki 
o ilości i pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości oraz 
umożliwiające ich identyfikację elektroniczną poprzez montaż chipa z naklejką, zawierającą adres 
nieruchomości, do której dany pojemnik jest przypisany”

b) § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) dla zabudowy jednorodzinnej: a) jedno, dwuosobowa rodzina - 
pojemnik o pojemności co najmniej 80 l; b) trzy - czteroosobowa rodzina - pojemnik o pojemności co 
najmniej 120 l; c) pięcio- ośmioosobowa rodzina - pojemnik o pojemności co najmniej 240 l; d) rodzina 
liczniejsza od wymienionej pod lit.c - pojemniki zapewniające pokrycie zapotrzebowania, oraz częstotliwość 
opróżniania pojemników.”

4) w rozdziale 4 § 15 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metale należy usuwać nie rzadziej niż raz na osiem tygodni,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Wencel
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