UCHWAŁA NR XXVI/256/2021
RADY GMINY KURÓW
z dnia 27 września 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Kurów"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 4 ust. 1- 2a i art. 3 ust. 2d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) – Rada Gminy Kurów, po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach, uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/164/2020 Rady Gminy Kurów z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kurów” wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Z zastrzeżeniem ust. 10, obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli
nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za spełniony, gdy właściciel selektywnie zbiera
i gromadzi w osobnych pojemnikach lub workach, usytuowanych na terenie swojej nieruchomości
i oddaje do odebrania podmiotowi odbierającemu odpady, następujące frakcje odpadów:
1) papier i tekturę;
2) metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe,
3) szkło,
4) bioodpady,
5) popiół z palenisk domowych.”,
b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Gmina nie zapewnia odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przypadku,
o którym mowa w art. 3 ust. 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).”;
2) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Określa się częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
bioodpadów stanowiących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w następujący sposób:
a) w zabudowie wielolokalowej - raz na dwa tygodnie,
b) w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiąc.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurów.
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§ 3. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Kurów
Artur Poniewierski
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