
 
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/242/2022 
RADY GMINY URSZULIN 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6r ust. 3 - 3d i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) - Rada Gminy Urszulin 
po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie, uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Urszulin będzie świadczyć usługi odbierania od właścicieli 
nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, 
bioodpadów z wyłączeniem odpadów zielonych oraz niesegregowanych (zmieszanych) - w każdej ilości. 

2. Odbieranie odpadów pozostałych po segregacji odpadów komunalnych (odpadów zmieszanych) oraz 
bioodpadów z wyłączeniem odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości, będzie prowadzone: 

1) 1 raz na tydzień w okresie od kwietnia do października – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
w zabudowie wielorodzinnej, 

2) 1 raz na miesiąc w okresie od listopada do marca – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
w zabudowie wielorodzinnej, 

3) 1 raz na miesiąc – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej. 

3. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów: szkła, tworzyw sztucznych i metali, papieru i tektury od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, będzie prowadzone 1 raz na miesiąc. 

4. Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, selektywnie zebranych odpadów komunalnych: 
popiołu, będzie prowadzone 1 raz na miesiąc w okresie od października do marca. 

§ 2. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Urszulin będzie świadczyć usługi odbierania od właścicieli 
nieruchomości odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości niezamieszkałej, w ilości pojemników 
i worków określonych przez właścicieli nieruchomości w deklaracji. 

2. Odbieranie odpadów pozostałych po segregacji odpadów komunalnych (odpadów zmieszanych) oraz 
bioodpadów z wyłączeniem odpadów zielonych, selektywnie zebranych odpadów: szkła, tworzyw sztucznych 
i metali, papieru i tektury od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, będzie prowadzone: 

1) z nieruchomości, na których prowadzona jest gastronomiczna działalność gospodarcza 1 raz w tygodniu, 

2) z pozostałych nieruchomości 1 raz w miesiącu. 
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§ 3. Odbieranie odpadów pozostałych po segregacji odpadów komunalnych (odpadów zmieszanych) oraz 
bioodpadów z wyłączeniem odpadów zielonych, selektywnie zebranych odpadów: szkła, tworzyw sztucznych 
i metali, papieru i tektury od właścicieli nieruchomości położonych w miejscowościach Grabniak, Sumin 
i Wytyczno (Kochanowskie) w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia będzie prowadzone co tydzień, a w 
miesiącach kwiecień, maj, wrzesień 2 razy w miesiącu. 

§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 
Gminę Urszulin z podmiotem odbierającym odpady, na podstawie stosownej umowy. 

§ 5. 1. W ramach uiszczanych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz Gminy 
Urszulin w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące odpady 
komunalne:  

1) papieru i tektury, 

2) metali, 

3) tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, 

4) szkła, 

5) bioodpadów, 

6) odpadów zielonych, 

7) odpadów niebezpiecznych, 

8) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

9) 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, 

10) zużytych baterii i akumulatorów, 

11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

13) zużytych opon, 

14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

15) odpadów tekstyliów i odzieży, 

16) popiołu z gospodarstw domowych. 

2. Ogranicza się ilość zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, przyjmowanych do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych do 300 kg łącznie z nieruchomości rocznie bez dodatkowej opłaty. 

3. Dopuszcza się przyjmowanie zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, przekraczających wskazany limit wagowy, w ramach 
dodatkowej usługi, za dodatkową opłatą. 

4. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady powyżej określonego limitu wagowego, zobowiązany 
jest do złożenia deklaracji na usługę dodatkową i uiszczenia dodatkowej opłaty wynikającej z deklaracji. 

5. Odpady zielone przyjmowane są wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami. 

6. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest pod adresem: Gminny Zakład 
Usług Komunalnych w Urszulinie sp. z o.o., ul. Szkolna 17,  22-234 Urszulin. 

7. Informacja o dniach oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
jest podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Gminy Urszulin oraz przez podmiot 
realizujący usługę odbioru odpadów komunalnych w sposób umożliwiający zapoznanie się z harmonogramem 
przez właścicieli nieruchomości. 

8. Właściciele nieruchomości dostarczają do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny i niezanieczyszczone innymi odpadami. 
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9. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele 
nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

10. Przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz ewidencji 
przyjętych odpadów komunalnych dokonuje upoważniony podmiot prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. 

11. Z przyjęcia odpadów komunalnych do PSZOK-u, upoważniony podmiot sporządza protokół przyjęcia 
odpadów komunalnych, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, tj. dla 
gminy, podmiotu prowadzącego PSZOK i właściciela nieruchomości, z której pochodzą odpady, zawierający 
następujące dane: 

1) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady, 

2) adres zamieszkania, 

3) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, 

4) rodzaj przyjętych odpadów, 

5) masę przyjętych odpadów, 

6) datę przekazania odpadów, 

7) czytelny podpis przyjmującego i dostarczającego odpady. 

12. Właściciele nieruchomości, dostarczający odpady komunalne do PSZOK-u zobowiązani są do 
wypełnienia oświadczenia o spełnieniu obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

§ 6. 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 Urszulin przy ul. Kwiatowej nr 35, pok. 10 lub drogą 
elektroniczną na adres: sekretariat@urszulin.eu, 

2) przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do protokołu lub 
elektronicznie - zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej, 

3) zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia polegającego na niewłaściwym 
świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 
przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie później jednak niż w terminie 
3 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/182/2021 Rady Gminy Urszulin z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. 
poz. 2737) zmieniona uchwałą Nr XXXI/199/2021 z dnia 1 października 2021 r.  (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
z 2021 r. poz. 4134). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Urszulin. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Piotr Kamela 
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