
 
 

UCHWAŁA 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 

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 2020 r., poz. 713 ) oraz art. 6r ust. 3 -3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Puławach uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kurów i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, iż 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 i tektura, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) szkło, 

e) opakowania wielomateriałowe, 

f) bioodpady 

g) popiół z palenisk domowych 

2) niesegregowanych (zmieszanych). 

§ 3. Ustala się, że w ramach opłaty o której mowa w § 1, odbiera się każdą ilość zebranych odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, z następującą częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady i bioodpady – 

a) w zabudowie wielolokalowej: 

᠆ raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 

᠆ raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie tj.: od 1 listopada do 31 marca 
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b) w zabudowie jednorodzinnej: 

᠆ raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października,, 

᠆ raz na miesiąc w pozostałym okresie tj.: od 1 listopada do 31 marca. 

2) odpady segregowane (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe): 

a) w zabudowie wielolokalowej: 

᠆ raz na dwa tygodnie, 

b) w zabudowie jednorodzinnej: 

᠆ raz na miesiąc. 

3) popiół pochodzący z palenisk w gospodarstwach domowych - jeden raz w miesiącu, 

w okresie od października do czerwca. 

§ 4. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych określa się na 
podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednak 
nie rzadziej niż raz w miesiącu i nie częściej niż dwa razy w miesiącu. 

§ 5. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie przez uprawniony 
podmiot, z którym Gmina Kurów zawarła umowę na odbióri zagospodarowanie odpadów komunalnych, 
według ustalonego na dany rok kalendarzowy harmonogramu, podanym do publicznej wiadomości, poprzez 
ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów. 

§ 6. Worki na odpady zebrane selektywnie będą przekazane właścicielom nieruchomości nieodpłatnie przez 
podmiot odbierający odpady komunalne przy odbiorze odpadów, w ten sposób, ze pełny worek z odpadami 
wymieniany będzie na pusty. 

§ 7. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanyw Szumowie, na terenie Składowiska Odpadów  Komunalnych 24-170 
Kurów świadczy usługipolegające na przyjmowaniu następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

a) papier, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) szkło, 

e) opakowania wielomateriałowe, 

f) bioodpady, 

g) odpady niebezpieczne, 

h) przeterminowane leki i chemikalia, 

i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek, 

j) zużyte baterie i akumulatory, 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

m) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

n) zużyte opony, 

o) popiół pochodzącego z palenisk w gospodarstwach domowych, 

p) odzież i tekstylia. 

§ 8. Określa się sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów: 
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1) Właściciele zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt transport odpadów do PSZOK. 

2) Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane zgodnie z obowiązującym  Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kurów. 

3) Rozładunek odpadów zapewnia właściciel nieruchomości dostarczający odpad. 

§ 9. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi, w następujących 
dniachi godzinach: 

᠆ poniedziałek – w godzinach od 700 do 1500  

᠆ wtorek – w godzinach od 900 do  1700 

᠆ środa – piątek, w godzinach od 700 do 1500. 

§ 10. 1. 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 Kurów przy ul. Lubelska 35, pok. nr 12, osobiście 
w urzędzie, telefonicznie: /81/ 88 75 011, lub /81/ 88 11 151 lub drogą elektroniczną na adres: 
odpady@kurow.eu lub gmina@kurow.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. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 należy wnieść niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 
trzech dni od zaistnienia tego zdarzenia. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) 
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XIV/121/2016 Rady Gminy Kurów z dnia 7 lipca 2016 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kurówi zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiegoz 2016 r., poz. 3011 z dnia 12 lipca 2016 r., zmieniona uchwałą Nr 
XXII/214/2017 Rady Gminy Kurów z dnia 10 października 2017 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 ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2017 r., poz. 4634 z dnia 28 listopada 2017 r. 

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurów. 

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kurów 

 
 

Artur Poniewierski 
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