
UCHWAŁA NR XXVI/208/2012
RADY GMINY ŻMUDŹ

z dnia 17 grudnia 2012 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 

opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.391), Rada Gminy Żmudź uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami będą odbierane odpady komunalne zmieszane i odpady segregowane wytworzone na nieruchomości 
- frakcja mokra, frakcja sucha oraz szkło. 

§ 2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w następujący sposób: 

1. Komunalne odpady zmieszane – raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 
komunalnych określonym przez przedsiębiorcę. 

2. Komunalne odpady segregowane – raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 
komunalnych określonym przez przedsiębiorcę. 

§ 3. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów zlokalizowany w miejscowości Żmudź 7I, 22 
– 114 Żmudź (teren oczyszczalni ścieków). 

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania 
segregowanych odpadów komunalnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 1100 do 1500. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żmudź. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2013 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r.

Poz. 1246



 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Leszek Tatys
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