
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.291.2019 
WÓJTA GMINY GORZYCE 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

w sprawie ograniczenia przyjmowania do dwóch dni w miesiącu maju 2020 roku odpadów takich jak: 
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tektura, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia 
i opakowania po chemikaliach, przeterminowane leki i opakowania po lekach, zużyte opony, żarówki 

i świetlówki oraz lampy fluorescencyjne stanowiacych odpady komunalne w  Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 13 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 6 uchwały nr VIII/73/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 
17 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz 
z późniejszymi zmianami, w związku z § 6 regulaminu PSZOK, określonego w załączniku do uchwały  nr 
VIII/73/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się, iż odpady: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier 
i  tektura, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny, zużyte baterie 
i akumulatory, chemikalia i opakowania po chemikaliach, przeterminowane leki i opakowania po lekach, zużyte 
opony, żarówki i świetlówki oraz lampy fluorescencyjne stanowiacych odpady komunalne przyjmowane będą 
w PSZOK w miesiącu maju 2020 roku w wtorki, czwartki w godzinach jego funkcjonowania. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życiez dniem podpisania.  

 

  
 

Wójt Gminy Gorzyce 
 
 

Daniel Jakubczyk 
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