
UCHWAŁA NR XXXI/205/2018
RADY GMINY WOLA UHRUSKA

z dnia 8 marca 2018 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 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, z póź. zm.) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r.poz. 1289, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie – Rada Gminy Wola Uhruska uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 26 października 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 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. 
poz. 4605) w § 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów jest czynny w każdy roboczy piątek w godz. od 8:00 do 
16:00.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

„3. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów odbiera się wyłącznie odpady komunalne od 
mieszkańców po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i zamieszkiwanie na nieruchomości, 
której właściciel lub użytkownik figuruje w gminnym systemie opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i nie posiada zaległości z tytułu tych opłat.

4. Ustanawia się łączny, 30 kilogramowy, roczny limit na 1 mieszkańca następujących rodzajów 
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, które 
mieszkańcy danej nieruchomości zamieszkałej mogą dostarczyć w ciągu danego roku kalendarzowego 
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi:

1) odpady zielone;

2) odpady budowlane i rozbiórkowe.

5. Podmiot prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów ma obowiązek prowadzenia 
ewidencji przyjmowanych odpadów, o których mowa w ust. 4.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wola Uhruska.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z mocą od 1 kwietnia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady

Marek Kuszneruk
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