UCHWAŁA NR XXVI/257/2021
RADY GMINY KURÓW
z dnia 27 września 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kurów
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
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 2021 r., poz. 1372 ) oraz art. 3 ust. 2d, art. 6r ust. 3 -3d i ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/166/2020 Rady Gminy Kurów z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kurów i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1, będą świadczone usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych:
1) zebranych w sposób selektywny z podziałem na frakcje:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
f) bioodpady
g) popiół z palenisk domowych
2) niesegregowanych (zmieszanych).
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1, odbierana będzie każda
ilość odpadów wymienionych w ust. 1
3. 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).”;
2) w § 3 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się
zamieszkałych:

następującą

częstotliwość

odbioru

odpadów

komunalnych

z nieruchomości

1) niesegregowane (zmieszane) odpady i bioodpady:
- w zabudowie wielolokalowej - raz na dwa tygodnie
- w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiąc,
2) odpady segregowane
wielomateriałowe):

(papier,

metal,

tworzywa

sztuczne,

szkło,

odpady

opakowaniowe

- w zabudowie wielolokalowej - raz na dwa tygodnie,
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- w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiąc,
3) popiół pochodzący z palenisk w gospodarstwach domowych - jeden raz w miesiącu, w okresie od
października do czerwca.”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurów.
§ 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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