
UCHWAŁA NR XXVII.162. 2020 
RADY GMINY WÓLKA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.88.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 4 października 2019 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługw zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. 
Lub. z dnia 17 października 2019r., poz. 5653).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 - 3d i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.) - Rada Gminy Wólka 
po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr XVII.88.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 4 października 2019r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1. otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Wólka będzie świadczyć usługi w zakresie 
odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości, w każdej 
ilości pojemników i worków, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.” 2. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Wólka wyposaży 
nieruchomości, których właściciele prowadzą zbiórkę odpadów w sposób selektywny w worki do 
zbierania frakcji selektywnej, w ilości po jednej sztuce w kolorze zielonym, niebieskim i po dwie sztuki 
w kolorze żółtym przy każdorazowym odbiorze odpadów danej frakcji.” 

2) § 3. otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów zlokalizowany 
pod adresem: ul. Brzozowa 32, Turka, 20-258 Lublin – 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. Wprowadza się 
następujące ograniczenia ilości odpadów komunalnych odbieranych lub przyjmowanych przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi: a) do 4 sztuk zużytych opon z jednego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub z jednego lokalu w budynku wielolokalowym, w danym roku 
kalendarzowym, b) do 400 kg mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z jednego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub z jednego lokalu w budynku wielolokalowym, w danym roku 
kalendarzowym, c) do 400 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 
z jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub z jednego lokalu w budynku wielolokalowym, 
w danym roku kalendarzowym, 3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć 
będzie usługi w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00. W przypadku, gdy dzień świąteczny 
wypada w sobotę dniem odbioru odpadów komunalnych będzie poprzedzający dzień roboczy. 4. 
Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów odpady 
komunalne określone w ust. 1 zebrane w sposób selektywny. 5. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 
ust. 4 meble, zużyte opony 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 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkaniec nieruchomości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym może przekazać nie więcej jak 3 sztuki odpadów wielkogabarytowych 
i 4 sztuki zużytych opon na budynek mieszkalny jednorodzinny, zaś mieszkaniec nieruchomości 
zabudowanej budynkiem wielolokalowym, nie więcej jak 3 sztuki odpadów wielkogabarytowych 
i 4 sztuki zużytych opon na lokal mieszkalny.” 

3) § 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości 
przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 
1) uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli 
nieruchomości w czasie pracy Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, pok. nr 
26 lub drogą elektroniczną na adres: wolka@bazagmin.pl w terminie 3 dni od dnia odbioru odpadów. 2) 
przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do lub elektronicznie – 
zwierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej.”

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wólka. 

§ 3. 

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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