
UCHWAŁA NR XV/105/12
RADY GMINY TRZEBIESZÓW

z dnia 9 listopada 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadow 

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), RADA GMINY uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, Gmina Trzebieszów będzie świadczyć usługi odbierania od właścicieli nieruchomości 
odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości, w każdej ilości pojemników i worków. 

2. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych będzie prowadzone jeden raz w miesiącu. 

3. Odbierane selektywnie zebranych odpadów będzie prowadzone: 

- papieru i tektury, tworzywa sztucznego i drobnych metali oraz szkła - jeden raz w miesiącu, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe - jeden raz w roku, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe - po indywidualnym zgłoszeniu i uzgodnieniu, 

- zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte opony - sukcesywnie dostarczane 
do punktów określonych w & 2. 

§ 2. 1. Wyznacza się punkty selektywnego zbierania odpadów; 

1) odbiór bezpośrednio z posesji - papier i tektura, szkło oraz odpady opakowaniowe z tworzywa sztucznego 
i drobnych metali, 

2) szkoły - punkt zbierania zużytych baterii, 

3) apteki - punkt zbierania przeterminowanych leków, 

4) baza ZGK w Trzebieszowie - punkt zbierania zużytych akumulatorów i chemikaliów oraz zużytych opon. 

2. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą czynne od poniedziałku do piątku, od godz. 
8.00 do godz. 15.00. 

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Marek Izdebski
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