
UCHWAŁA NR XXVI/149/2016
RADY GMINY TUROBIN

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turobin i 

zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju, Rada Gminy uchwala, co następuje.

§ 1. W uchwale Nr XXI/116/2016 Rady Gminy Turobin z dnia 29 czerwca 2016 r. § 2 otrzymuje 
następujące brzmienie:

„1. Na terenie Gminy Turobin odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zamieszkałych z 
częstotliwością nie mniejszą niż:

1) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane – raz na miesiąc,

b) odpady zbierane w sposób selektywny – raz na miesiąc;

c) odpady wielkogabarytowe, budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony – dwa razy w 
roku;

d) odpady biodegradowalne (zielone) – raz na miesiąc w okresie od kwietnia do października;

e) popiół – raz na miesiąc w okresie od października do kwietnia.

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie,

b) odpady zbierane w sposób selektywny – raz na miesiąc;

c) odpady wielkogabarytowe, budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony – dwa razy w 
roku;

d) odpady biodegradowalne (zielone) – raz na miesiąc w okresie od kwietnia do października;

e) popiół – raz na miesiąc w okresie od października do kwietnia.
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2. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektroniczny 
i elektryczny, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, 
ogniwa i baterie galwaniczne, opony, metale, meble i odpady wielkogabarytowe oraz przeterminowane 
lekarstwa odbierane są w specjalnie utworzonych punktach do selektywnej zbiórki odpadów (dalej: 
PSZOK), w godzinach jego otwarcia, a także w formie mobilnych zbiórek akcyjnych organizowanych z 
częstotliwością określoną w ust. 1 pkt 1 lit c).

3. Odbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych zarówno w zabudowie jedno- jak 
i wielorodzinnej, odbywa się z terenu nieruchomości na zgłoszenie, z zastrzeżeniem, że w przypadku ich 
wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych w ilości do 120 l, przyjmowane są przez PSZOK.

4. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przez firmy realizujące usługi w tym 
zakresie, zostaną zagospodarowane zgodnie z właściwymi dla każdego rodzaju odpadu procesami 
odzysku i unieszkodliwiania.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turobin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turobin

Stanisław Górny
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