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UCHWAŁA NR XV/44/13
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE
z dnia 24 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 64 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. Nr poz. 391) i § 6 ust. 1 Statutu
Związku, Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres 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.
§ 2. 1. Ustala się, iż:
1) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość
odpadów komunalnych,
2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone:
a) dla budynków jednorodzinnych:
- 1 raz w miesiącu - frakcja sucha,
- 2 razy w miesiącu - frakcja mokra z terenów miejskich,
- 1 raz w miesiącu – frakcja mokra z terenów wiejskich,
b) dla budynków wielolokalowych:
- 2 razy w miesiącu – frakcja sucha,
- 1 raz w tygodniu – frakcja mokra,
c) dla punktów handlowych i usługowych:
- 1 raz w tygodniu – frakcja mokra,
- 2 razy w miesiącu frakcja sucha,
d) dla punktów gastronomicznych:
- 2 razy w tygodniu frakcja mokra,
- 2 razy w miesiącu frakcja sucha,
3) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące:
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a) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia (m.in. farby, lakiery, przeterminowane środki
ochrony roślin), zużyte akumulatory, baterie, oraz przeterminowane lekarstwa odbierane są w specjalnie
utworzonych punktach do selektywnej zbiórki odpadów,
b) meble, odpady wielkogabarytowe metale i opony, będą odbierane:
- przez podmiot odbierający z częstotliwością jeden raz na dwa miesiące,
- w punkcie selektywnej zbiórki zlokalizowanym na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów we
Włodawie za okazaniem aktualnego dowodu wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1.
2. Lista punktów do selektywnej zbiórki odpadów jest podawana do publicznej wiadomości w formie
ogłoszeń w siedzibie Związku oraz w Urzędach Gmin członków Związku.
3. Punkty selektywnego zbierania odpadów będą świadczyły usługi odbierania odpadów od poniedziałku do
piątku od godz. 8 do 14.30.
4. Punkty selektywnego zbierania odpadów mogą świadczenia usługi w dodatkowe dni oraz dodatkowe
godziny, o ile nie naruszone zostaną postanowienie ust. 3.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we
Włodawie.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2013 r.
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