
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/311/2021 

RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

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

(t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.), art. 6r ust. 3, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 888 ze zm.) Rada Miejska Gminy 

Skoki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVII/141/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie 

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

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 pkt 2) lit. a) otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. ust. 1 pkt 2) lit. a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  – nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie na terenach wiejskich; natomiast na terenie miasta w okresie od 1 kwietnia do 31 października 

nie rzadziej niż raz na tydzień, w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie”;; 

2) § 2 ust. 1 pkt 2) lit. e) otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. ust. 1 pkt 2) lit. e) bioodpady – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na terenach wiejskich, 

natomiast na terenie miasta w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na tydzień, 

w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie”;; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie:  

„§ 4. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 

niezamieszkałej:  

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne –   raz na dwa tygodnie; 

2) metal i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe –  raz na miesiąc; 

3) szkło – raz na miesiąc; 

4) papier –  raz na miesiąc; 
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5) bioodpady –  raz na miesiąc”.; 

4) § 5 ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. ust. 2 pkt 9) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości nie przekraczającej 250 kg/rok od 

domku letniskowego albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”,; 

5) § 5 ust. 2 pkt 10) otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. ust. 2 pkt 10) zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w ilości 

nie przekraczającej 2 sztuk/rok od domku letniskowego albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe”,; 

6) § 5 ust. 2 pkt 11) otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. ust. 2 pkt 11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w ilości 

nie przekraczającej 100 kg/rok od domku letniskowego albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno -wypoczynkowe”,. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie 1 marca 2022 roku. 

   

   

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Gminy Skoki 

(-) Zbigniew Kujawa 
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