
 
 

UCHWAŁA NR XLIII/283/22 
RADY GMINY NIEDŹWIADA 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

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

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3b - 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie, Rada Gminy Niedźwiada uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVIII/184/21 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 19 października 2021 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. 
poz. 4335) w §3 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wyznacza się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany pod 
adresem: Tarło 42A, 21-104 Niedźwiada, który przyjmować będzie od właścicieli nieruchomości 
następujące odpady: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkła, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane 
i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiada. 

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

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Tomasz Wiącek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 stycznia 2023 r.

Poz. 149
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