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UCHWAŁA NR XXXII/134/17
RADY GMINY DUBIENKA
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6r ust. 2a, 3, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)
- po uzyskaniu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Gmina Dubienka będzie świadczyć usługi odbierania każdej zebranej ilości odpadów
komunalnych oraz wyposażania nieruchomości w worki foliowe służące do zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) papier: raz w miesiącu;
2) szkło: raz w miesiącu;
3) metale i tworzywa sztuczne: raz w miesiącu;
4) odpady ulegające biodegradacji:
a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej: raz w miesiącu;
b) w zabudowie wielorodzinnej: w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia raz w miesiącu,
w pozostałym okresie dwa razy w miesiącu;
5) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
zużyte opony: dwa razy w roku;
6) odpady paleniskowe ( popiół, żużel ): dwa razy w roku w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia;
7) odpady zmieszane: raz w miesiącu.
2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywa się zgodnie z harmonogramem
opracowanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zostanie podany do
publicznej wiadomości w drodze ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy.
§ 3. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych z siedzibą: 22-145 Dubienka, ul. Piaski
13 świadczy usługi w zakresie przyjmowania następujących odpadów komunalnych:
1) papier;
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2) szkło;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne;
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
6) przeterminowane leki i chemikalia;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
11) zużyte opony;
12) odpady zielone;
13) odpady paleniskowe.
2. Ustala się czas pracy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: od poniedziałku do piątku
każdego tygodnia w godzinach od 10 00 do 14 00 , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 4. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych kierując zgłoszenia do Urzędu Gminy Dubienka osobiście – pokój Nr 7,
telefonicznie – tel. 82 566 80 82, korespondencyjnie na adres Urząd Gminy Dubienka, ul. 3 Maja 6, 22-145
Dubienka lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@dubienka.eurzad.eu.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/74/16 Rady Gminy Dubienka z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r.
poz. 3207).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Turewicz

