UCHWAŁA NR 129/VII/15
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 25 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/246/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmienionej uchwałą
Nr XXIII/281/13 z dnia 28 listopada 2013 r. oraz uchwałą Nr 44/VII/15 z dnia 26 lutego 2015 r.,
dotychczasowa treść § 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5. Z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
a powstają odpady komunalne, odpady te są odbierane zgodnie z opublikowanym przez Urząd Miejski
w Namysłowie harmonogramem z następującą minimalną częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od
1 kwietnia do 30 listopada oraz na zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w okresie od 1 grudnia do 31 marca;
2) papier - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz na zgłoszenie
telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie w okresie od 1 grudnia do 31 marca;
3) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do
30 listopada oraz na zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie w okresie od
1 grudnia do 31 marca;
4) szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz na zgłoszenie
telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie w okresie od 1 grudnia do 31 marca.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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