
UCHWAŁA Nr XX/126/2013 
RADY GMINY DZIERZKOWICE 

z dnia 20 lutego 2013r. 
 

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 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391) – Rada Gminy 
Dzierzkowice uchwala, co następuje: 
 

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

 
§ 2 

Ustala się, że: 
1) od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość 

odpadów komunalnych, 
2) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

na terenie Gminy Dzierzkowice prowadzone będzie nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu zgodnie 
z harmonogramem odbioru tych odpadów. 

3) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) mieści się na placu Spółdzielni 
Kółek Rolniczych w Dzierzkowicach, Terpentyna 176. PSZOK czynny jest w dniach wtorek i 
piątek w godz. 8:00 – 15:00 

 
§ 3 

 Z nieruchomości, o których mowa w § 2 odbierane będą worki na odpady gromadzone w 
sposób selektywny. 

§ 4 
Traci moc uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 
§ 5 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzkowice. 
 

§ 6 
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 
 
 

 
Przewodniczący Rady  

 
          Witold Maksim 


