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UCHWAŁA NR XVII/148/2016
RADY GMINY ŻMUDŹ
z dnia 12 lipca 2016 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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chełmie - Rada Gminy Żmudź uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Gmina Żmudź będzie odbierać odpady komunalne w ilości
w jakiej zostały wytworzone na nieruchomości:
1) odpady komunalne zmieszane;
2) odpady selektywnie zbierane (tj. tworzywo sztuczne, szkło, papier, tektura, metal).
§ 2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w następujący sposób:
1) odpady zmieszane - raz w miesiącu;
2) odpady zbierane w sposób selektywny (papier i tektury, plastik, tworzywa sztuczne, opróżnione
opakowania wielomateriałowe, tekstylia) – raz w miesiącu;
3) szkło, opakowania szklane - raz w miesiącu;
4) odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe - dwa razy

do roku;

5) odpady zielone - raz w miesiącu w okresie od 01 maja do 30 października;
6) popiół - raz w miesiącu w okresie od 01 listopada do 30 kwietnia.
§ 3. 1. Wyznacza się Punkt selektywnego zbierania odpadów zlokalizowany w miejscowości Żmudź 7 I,
22–114 Żmudź (teren oczyszczalni ścieków).
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.
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3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbiera odpady zbierane w sposób selektywny
(baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji
drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych,
tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowane leki, stare kosmetyki,
sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały
fotograficzne, taśmy barwiące oraz zużyte opony).
§ 4. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
właściciel nieruchomości ma prawo zgłosić fakt stwierdzenia niewłaściwie świadczonej usługi do Urzędu
Gminy Żmudź (pok. Nr 1), telefonicznie, osobiście, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną na adres email: urzad@zmudz.gmina.pl.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/208/2012 Rady Gminy Żmudź z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę,
w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług(Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2013 r. poz.1246).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żmudź.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gawrjołek

