
UCHWAŁA Nr XIX/76/16 

Rady Gminy Białopole 

z dnia 22 lipca 2016 r. 

 

w sprawie określenia 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie - Rada Gminy Białopole 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Białopole będzie świadczyć usługi odbierania 

od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zebranych w ilości w jakiej zostały 

wytworzone na nieruchomości. 

2. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji od 

właściciela nieruchomości, będzie prowadzone raz na miesiąc – od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z zabudowie wielorodzinnej i od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

oraz od właścicieli zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej. 

3. Odbieranie od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów, będzie prowadzone: 
1) frakcja mokra – raz w miesiącu; 

2) frakcja sucha, tj. papier i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma), metale, tworzywa 

sztuczne, opróżnione opakowania wielomateriałowe, tekstylia – raz w miesiącu; 
3) szkło, tj. opróżnione opakowania szklane, słoiki, butelki – raz w miesiącu; 

4) odpady zielone – raz w miesiącu w okresie od 1 maja do 30 października. 

§ 2 

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej ,,PSZOK’’ mieści się w 

miejscowości Buśno nr 89 (Cegielnia Mechaniczna). 
2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Białopole 

codziennie w dni robocze w godz. 8
00

-14
00

. 
3. PSZOK odbiera odpady pochodzące z gospodarstw domowych w zebrane w sposób selektywny: 

1) zużyte baterie i akumulatory; 
2) przeterminowane leki i chemikalia; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
5) zużyte opony; 
6) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne; 
7) popiół – od 1 listopada do 30 kwietnia. 

4. PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, które nie należą do grupy odpadów komunalnych 

wskazanych w § 2 ust. 3. 

§ 3 

1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Wójtowi Gminy Białopole przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez PSZOK lub przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

od właścicieli nieruchomości, w terminie 7 dni od stwierdzenia takiego zdarzenia. 



2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości dokonuje: 
1) pisemnie; 

2) telefonicznie; 
3) drogą elektroniczną  (ugbialopole@data.pl). 

3. Zgłoszenia dokonane po terminie oraz zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane. 

 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 
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