
UCHWAŁA NR XXX/174/2013
RADY GMINY STANIN

z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanin i zagospodarowania tych odpadóww 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) - Rada Gminy Stanin uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  Gmina Stanin będzie świadczyć usługi 
odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów  komunalnych   zebranych na nieruchomości w każdej ilości 
pojemników i worków. 

§ 2. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych w zakresie: papieru 
i tektury oraz opakowań wielomateriałowych, tworzywa sztucznego i metalu, szkła opakowaniowego odbywać 
się będzie z terenu nieruchomości: 

1) na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu, 

2) na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej – 2 razy w miesiącu,

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych w zakresie: mebli, odpadów wielkogabarytowych, stolarki 
budowlanej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów, zużytych opon, farb lakierów, 
zużytych olejów i świetlówek  odbywać się będzie z terenu nieruchomości dwa razy w roku. 

§ 4. 1. Wyznacza się  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany pod adresem 
Niedźwiadka, 21-421 Tuchowicz, nr działki 619/4, który będzie świadczył usługi odbierania odpadów 
z częstotliwością raz w tygodniu tj. piątek w godz. 9.00 – 16.00. 

2. Wójt Gminy Stanin podaje do publicznej wiadomości na stronach internetowych gminy oraz BIP adres 
punktu, o którym mowa w ust. 1 wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2013r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zofia Czubek
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