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UCHWAŁA NR XLIX/248/18
RADY GMINY WOJCIECHÓW
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 6r ust. 3 – 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, ze zm.), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie ─ Rada Gminy Wojciechów uchwala co następuje:
§ 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Gmina Wojciechów będzie świadczyć usługi:
1) odbierania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zebranych odpadów komunalnych w ilości w jakiej
zostały wytworzone na nieruchomości:
a) zmieszanych odpadów komunalnych,
b) selektywnie zebrane odpady komunalne z podziałem na cztery frakcje:
- papier i tektura,
- szkło,
- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji z uwzględnieniem bioodpadów z wyłączeniem odpadów
zielonych,
c) odpady wielkogabarytowe,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - (pod warunkiem że sprzęt jest kompletny);
2) odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości w częstotliwości:
a) zabudowa zagrodowa i jednorodzinna:
- zmieszane odpady komunalne - raz w miesiącu,
- selektywnie zebrane odpady komunalne - raz w miesiącu,
b) zabudowa wielorodzinna:
- zmieszane odpady komunalne - raz w miesiącu,
- selektywnie zebrane odpady komunalne - raz w miesiącu,
c) odpady wielkogabarytowe - dwa raz w roku,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa raz w roku.
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§ 2. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany pod adresem
Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Kozubszczyzna 56A, 21-030 Motycz.
2. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do punktu selektywnej zbiórki można dostarczyć:
1) odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal),
2) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
3) odpady zielone,
4) przeterminowane leki,
5) chemikalia,
6) zużyte baterie i akumulatory,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia
na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe
oraz gruz betonowy i ceglany),
10) zużyte opony.
3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów
w terminie: każdy wtorek miesiąca, w godz. od 7:30 do 15:30.
4. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym
zakresie i na własny koszt.
§ 3. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób następujący:
1) uwagi i zastrzeżenia dotyczące odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli
nieruchomości pracownikom zajmującym się odpadami komunalnymi:
a) osobiście w Urzędzie Gminy Wojciechów w godzinach pracy urzędu,
b) telefonicznie: 81 517-72-41 w.27,
c) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Wojciechowie, Wojciechów nr 5, 24-204 Wojciechów lub drogą
elektroniczną na adres: info@wojciechow.pl .
2) zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 1 powinno zostać dokonane niezwłocznie, jednak nie później niż
w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usługi. Zgłoszenie
obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela nieruchomości, numer telefonu
do kontaktu oraz opis nieprawidłowości. Zgłoszenia dokonane po terminie oraz zgłoszenia anonimowe
nie będą rozpatrywane.
§ 4. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXIV/95/16 Rady Gminy Wojciechów z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 2835);
2) uchwała Nr XXV/103/16 Rady Gminy Wojciechów z dnia 28 lipca 2016 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub.
z 2016 r. poz. 3483).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechów.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Mirosław

