
UCHWAŁA NR XVII/100/2015
RADY GMINY STANIN

z dnia 18 grudnia 2015 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, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Stanin 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanin i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość 
odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Ustala się następujący sposób odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych:

1) odpady komunalne zmieszane odbierane będą w ilości wynikającej z pojemności pojemników określonej 
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonej przez właściciela 
nieruchomości niezamieszkałej,

2) odpady komunalne selektywnie zebrane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metal, szkło opakowaniowe odbierane będą z pojemników lub worków o pojemności: 
120l, 240l, 1100l, 7000l, 10000l.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmuje usługę w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny.

§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych w zakresie: papieru 
i tektury oraz opakowań wielomateriałowych, tworzywa sztucznego i metalu, szkła opakowaniowego odbywa 
się będzie z terenu nieruchomości:

1) na której zamieszkują mieszkańcy - 1 raz w miesiącu,

2) na której niezamieszkują mieszkańcy – 1 raz w miesiącu.

§ 5. Utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany pod adresem 
Niedźwiadka, 21-421 Tuchowicz, nr działki 619/4 będzie świadczył usługi odbierania odpadów 
z częstotliwością raz w tygodniu tj. piątek w godz. 8.00-16.00.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 234



§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
właściciele nieruchomości mogą zgłaszać na bieżąco do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy 
Stanin pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu, osobiście, pisemnie, telefonicznie pod nr (25) 796 10 78 lub 
mailowo na adres: zgk@stanin.pl.

2. Zgłaszający winien podać wszelkie informacje, które posiada, umożliwiające identyfikację i weryfikację 
zdarzenia, miejsca, terminu, jak również osób biorących udział w zdarzeniu.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXX/174/2013 Rady Gminy Stanin z dnia 11 czerwca 2013r., w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stanin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę ( Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 2 lipca 2013r. poz. 3277).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanin.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zofia Czubek
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