
 
 

UCHWAŁA NR XVIII/122/2020 
RADY GMINY KRAŚNIK 

z dnia 24 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/110/2020 Rady Gminy Kraśnik z dnia 19 czerwca 2020 roku                                         
w sprawie określenia 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 8, pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d oraz 2a ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 
ze zm.),  Rada Gminy Kraśnik uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVII/110/2020 Rady Gminy Kraśnik z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie określenia 
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, § 3 otrzymuje nową treść w brzmieniu:  

„1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

1) pozostałe z procesu segregacji – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne tzw. odpady 
resztkowe – odbierane są raz w miesiącu natomiast w miesiącach od kwietnia do października 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

2) odpady zebrane selektywnie: 

a) bioodpady – odbierane są raz w miesiącu natomiast w miesiącach od kwietnia do października 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) metale i tworzywa sztuczne  oraz  opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

c) papier – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

d) szkło  – nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe -  raz  w roku przygotowane do odbioru w przypadku 
okresowej akcji zbierania tych odpadów w formie tzw. „wystawki” w terminie określonym 
w harmonogramie odbioru. 

2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z budynków wielolokalowych: 

1) pozostałe z procesu segregacji – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne tzw. odpady 
resztkowe – odbierane są raz w miesiącu natomiast w miesiącach od kwietnia do października 
nie rzadziej niż raz w tygodniu, 
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2) odpady zebrane selektywnie: 

a) bioodpady – odbierane są raz w miesiącu natomiast w miesiącach od kwietnia do października 
nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

b) metale i tworzywa sztuczne  oraz  opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

c) papier – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

d) szkło  – nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe -  raz w roku przygotowane do odbioru w przypadku 
okresowej akcji zbierania tych odpadów w formie tzw. „wystawki” w terminie określonym 
w harmonogramie odbioru. 

3. Odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 pkt 3 będą też przyjmowane w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w sposób określony w § 6.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dniem 1 września 
2020 roku. 

  
 

Przewodniczacy Rady 
 
 

Leszek Bańka 
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