UCHWAŁA NR XXII/213/2017
RADY GMINY KURÓW
z dnia 10 października 2017 r.
zmieniającą uchwałę Rady Gminy Kurów Nr XIV/119/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kurów
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.) i art. 4 ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Puławach - RADA GMINY KURÓW uchwala, co następuje:
§ 1. W
załączniku
do
uchwały
Nr
XVI/119/2016
Rady
Gminy
Kurów,
z dnia
7 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kurów
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia
i przekazywania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

selektywnego

zbierania

1) przeterminowane leki;
2) chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, kleje);
3) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne;
7) zużyte opony;
8) odpady zielone;
9) popiół z palenisk domowych;
10) papier;
11) szkło;
12) metale i tworzywa sztuczne;
13) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.”;
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów (l);
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;
3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;
4) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów typu dzwon lub siatkowy o pojemności od 120 l do 7000 l.
5) worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju
odpadu selektywnie zbieranego, o pojemności 120 l i 240 l,
6) kosze uliczne o pojemności od 10 do 35 l.
2. Ustala się następującą kolorystykę pojemników/worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych:
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1) zebranych w sposób selektywny:
a) kolor niebieski – oznaczony napisem: PAPIER, z przeznaczeniem na odpady z papieru,
w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
b) kolor zielony – oznaczony napisem: SZKŁO, z przeznaczeniem na szkło,
c) kolor żółty – oznaczony napisem: METALE i TWORZYWA SZTUCZNE,
z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe,
d) kolor brązowy – oznaczony napisem: BIO z przeznaczeniem na odpady ulegające
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
e) worek
w kolorze
szary
ciemny
–
oznaczony
napisem:
POPIÓŁ
o wytrzymałości minimum 25 kg – z przeznaczeniem na popiół z palenisk domowych.
2) zmieszanych (niesegregowanych) :
a) worek kolor czarny - z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane wytworzone
w ilości większej niż objętość posiadanego pojemnika,
b) pojemnik/pojemniki - w dowolnym kolorze oznaczony napisem: ZMIESZANE
3. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów w sposób selektywny
w zabudowie jednorodzinnej, zapewniają właściciele nieruchomości.
4. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi będących
w zarządzie Spółdzielni lub Wspólnot Mieszkaniowych do selektywnego zbierania odpadów należy
stosować specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na terenie nieruchomości.”;
3) W § 7 ust. 2 skreśla się słowo „rodzinnych”.
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na
nieruchomości.
2. Z nieruchomości zamieszkałych, w ramach uiszczonej opłaty, odebrana zostanie każda ilość:
zmieszanych odpadów komunalnych, selektywnie zebranych odpadów komunalnych, odpadów ulegających
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz popiołu pochodzącego z palenisk
w gospodarstwach domowych, zbieranych w sposób określony w § 6 niniejszego Regulaminu, z następującą
częstotliwością:
1) jeden raz na miesiąc – w zabudowie jednorodzinnej;
2) dwa razy w miesiącu – w zabudowie wielorodzinnej;
3) popiół pochodzący z palenisk w gospodarstwach domowych - jeden raz w miesiącu, w sezonie
grzewczym (od miesiąca października do czerwca).”;
5) Pozostałe regulacje zawarte w regulaminie nie ulegają zmianie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurów.
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§ 3. Uchwała
podlega
ogłoszeniu
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Lubelskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Kurów
Władysław Chabros
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