UCHWAŁA NR XXVII.161.2020
RADY GMINY WÓLKA
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.87.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 4 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka”(Dz.
Urz. Woj. Lub. z dnia 17 października 2019r., poz. 5652).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 - 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) - Rada Gminy Wólka po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie uchwala, co następuje:
§ 1.
W załączniku do uchwały Nr XVII.87.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 4 października 2019 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest
zobowiązany do nieodpłatnego odbierania co najmniej następujących odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, odpadów
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz
odpadów tekstyliów i odzieży.”
2) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów należy zastosować pojemniki
lub worki w następujących kolorach, oznaczone następującymi napisami z przeznaczeniem na
poszczególne frakcje: 1) żółty worek oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych,
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 2)
zielony worek oznaczony napisem „Szkło”– z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady
opakowaniowe ze szkła, 3) brązowy pojemnik oznaczony napisem „Bio” - z przeznaczeniem na
bioodpady stanowiące odpady komunalne, 4) niebieski worek oznaczony napisem „Papier” –
z przeznaczeniem na odpady z papieru i tektury oraz odpadów opakowaniowych z papieru i tektury 5)
czarny worek z napisem „POPIÓŁ” – z przeznaczeniem na popiół z gospodarstw domowych.”
3) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Niezależnie od postanowień ust. 1 - 3 meble i inne odpady
wielkogabarytowe oraz popiół odbierane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne,
w terminach przez niego określonych, uzgodnionych z wójtem i przekazanych do wiadomości właścicieli
poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej przedsiębiorcy oraz na stronie internetowej
urzędu gminy, przy czym odbiór odpadów będzie się odbywał nie rzadziej niż dwa razy do roku. Podczas
jednej zbiórki, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkaniec
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym może przekazać nie więcej jak
3 sztuki odpadów wielkogabarytowych na budynek mieszkalny jednorodzinny, zaś mieszkaniec
nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, nie więcej jak 3 sztuki odpadów
wielkogabarytowych na lokal mieszkalny.”
4) w § 9 dodaje się ust. 6 o treści: „6. Pojemniki i kosze ustawione na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego powinny być opróżniane nie rzadziej niż raz w miesiącu.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wólka.
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§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Edyta Dobek
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